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A cooperativa Pragma – Uma boa ideia e uma bela história 

Joana Lopes, Entre as Brumas da Memória. Os Católicos Portugueses e a    
Ditadura, Âmbar, 2007, pp. 59-80. 
 

 

     A Pragma foi fundada por um grupo de católicos em 11 de Abril de 1964, 

data propositadamente escolhida por nela se comemorar o primeiro 

aniversário da publicação da encíclica Pacem in Terris. Ao elegerem esta 

espécie de «patrocínio», esses católicos deram um sinal do que os movia. A 

Pacem in Terris tinha sido para eles um reconforto, uma tábua de salvação. 

Passaria a ser também um meio de pressão. 

 

    Constituíram a Pragma como uma «Cooperativa de Difusão Cultural e 

Acção Comunitária», o que concretizou os objectivos que se propunham e, 

simultaneamente, permitiu que tirassem partido de uma lacuna legislativa: as 

cooperativas não tinham sido abrangidas pelas limitações impostas ao direito 

de associação e, por essa razão, nem os seus estatutos eram sujeitos a 

aprovação legal, nem a eleição dos seus dirigentes a ratificação pelas 

entidades governamentais. Forçando uma porta entreaberta por um lapso do 

poder, os fundadores da Pragma puseram mais uma peça no puzzle da 

oposição ao regime – cuidadosa e imaginativamente 

 

  Alargaram-se aberturas. 

     Quando a Pragma nasceu, O Tempo e o Modo era já uma importante 

plataforma de diálogo entre intelectuais de esquerda, crentes e não crentes. 

A decisão de abrir a revista à colaboração de não crentes, que hoje parece 

óbvia, esteve longe de o ser e foi mesmo objecto de uma votação. Antes de a 

mesma se efectuar, foi rezada uma Avé-Maria para que o Espírito Santo 

iluminasse os presentes. A decisão, pela positiva, foi tomada por cinco votos 

a favor e dois contra, o que permitiu que tivessem sido colaboradores, desde 

o início, Mário Soares, Salgado Zenha, Jorge Sampaio e Sottomayor Cardia, 

entre outros. Este episódio, dificilmente compreensível a quarenta anos de 

distância, revela bem o peso da mentalidade então vigente e a importância 

histórica dos que contra ela lutaram. A abertura passou a ser o sinal de 
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marca de O Tempo e o Modo que teve imediatamente um grande impacto 

nas camadas intelectuais portuguesas. Em Janeiro de 1964, por ocasião do 

primeiro aniversário da revista, António Alçada Baptista comentou: 

 

«O Tempo e o Modo pretendeu ser essa mesa onde as pessoas 

se conheceram e à volta da qual alguns se quiseram sentar. Depois, e 

à mesma mesa sentados, acharam que era possível falar. 

Conversados, reconheceram que muitas preocupações lhes eram 

comuns e que, talvez, ao tentarem resolvê-las, o poderiam fazer em 

equipa.»1  

 

Refiro aqui estes factos relacionados com o lançamento de O Tempo e o 

Modo porque eles ajudam a compreender o ambiente em que, um ano mais 

tarde, nasceu a Pragma. O grupo de católicos que a fundou, talvez «menos 

teórico e mais “social”», como viria a dizer João Bénard da Costa2, propôs-se 

romper com outras barreiras. Saiu do meio intelectual e incluiu, desde o seu 

núcleo inicial, não só licenciados e estudantes universitários, mas também 

sócios provenientes do meio operário, nomeadamente dirigentes e militantes 

das organizações operárias da Acção Católica. Muitos dos seus futuros 

membros não seriam católicos. 

 

     Subjacente a este novo projecto – como ao de O Tempo e o Modo – 

estava, obviamente, um posicionamento de oposição ao regime como um 

todo, à falta de liberdades, à guerra de África. Mas pretendeu-se explorar 

mais uma janela legal de oportunidades, complementar outras iniciativas, 

criar possibilidades para acções concretas e úteis, aumentar a consciência 

política e social de um número cada vez maior de pessoas. 

 

     Ao mesmo tempo, iam-se desenvolvendo actividades absolutamente 

clandestinas, como a publicação do Direito à Informação, iniciada um ano 

antes. Os «actores» eram em parte os mesmos, mas iam actuando em 

                                                 
1 António Alçada Baptista, “No primeiro aniversário, O Tempo e o Modo”, in O Tempo e 

o Modo, nº 12, Janeiro de 1964, p. 1. 
2 João Bénard da Costa, Ibidem, p. 71. 
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palcos diferentes. As plataformas legais reuniam pessoas com diferentes 

graus de politização e de compromisso, que eram respeitados, mas 

funcionavam também como campo natural de recrutamento para actividades 

mais ousadas. O grau de maturidade, de empenhamento e de predisposição 

para correr riscos determinava quem podia, e devia, ser convidado para 

acções mais perigosas. Tudo isto funcionava com bastante fluidez, mas, 

simultaneamente, com razoáveis medidas de segurança. 

     

     Desde o 25 de Abril, têm sido feitas muitas referências breves à Pragma 

e à sua importância, mas são pouco conhecidas as suas actividades, o 

processo do encerramento da sua sede em 1967 e os documentos com ele 

relacionados, a extraordinária e meritória perseverança dos seus dirigentes e 

dos seus sócios em tudo o que se seguiu. São recordações que sobrevivem, 

mais ou menos nebulosamente, na memória dos que viveram os 

acontecimentos e em raras fotocópias e brochuras policopiadas, guardadas 

pelos mais dados a conservação de passados3. Há também material precioso 

que nos foi deixado pela PIDE – está ao nosso dispor na Torre do Tombo, em 

Processo próprio, e irei utilizá-lo4. 

 

     

Os três primeiros anos 

 

     Regressemos ao início da Pragma. Mário Murteira foi o sócio nº 1 e o 

primeiro Presidente da Direcção. Nuno Teotónio Pereira – sócio nº 2 e 

segundo Presidente – manteve-se até ao fim como o seu principal animador5. 

     Os Estatutos definiram como objecto da Cooperativa: 

 

                                                 
3 Nuno Teotónio Pereira escreveu um artigo sobre a Pragma no jornal Público em 

1994, mais tarde publicado em livro editado pelo mesmo jornal. Hoje é praticamente 
impossível adquiri-lo ou mesmo consultá-lo (Tempos, Lugares, Pessoas, Os 
Contemporâneos do Público, pp. 57-60). 

4 ANTT – PIDE/DGS, Processo 5191 CI (1), Caixa 1305, pasta 20. 
5 Nos primeiros Corpos Sociais, Nuno Teotónio Pereira foi Presidente da Assembleia 

Geral e João Salgueiro Presidente do Conselho Fiscal. Nos segundos, Mário Murteira e Nuno 
Teotónio Pereira trocaram de lugares entre si e João Salgueiro manteve a presidência do 
Conselho Fiscal.  
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«a) - Facultar aos seus sócios a maior defesa económica nos artigos 

que possam adquirir ou produzir; 

b) – Promover o aperfeiçoamento moral, cultural e técnico dos sócios e 

suas famílias [...]; 

c) – Instalar casas de férias para sócios e famílias.» 

 

     Durante os primeiros três anos de vida da Pragma, estes objectivos, 

nomeadamente os dois primeiros, foram concretizados num número 

absolutamente notável de iniciativas. 

     Exerceu-se, de facto, um apoio económico aos sócios, através de venda 

de livros e de discos a preços especiais, de serviços de assistência jurídica, 

de orientação profissional e de explicações sobre matérias do ensino liceal, 

comercial e industrial para sócios e seus filhos.  

     Na área da promoção cultural e técnica, para além de um ciclo de 

cinema e de exposições, organizaram-se, em três anos, largas dezenas de 

cursos (com muitas aulas), colóquios (com várias sessões), conferências e 

reuniões temáticas. Nalgumas destas iniciativas, participaram centenas de 

pessoas. 

     Para ilustrar a variedade de temas e de colaboradores, refira-se, a título 

de exemplo (e indicando os principais orientadores de cada actividade): 

 

• Cursos: 

o Introdução ao desenvolvimento económico (Mário Murteira); 

o Duas ocorrências de Iniciação à Universidade (Carlos Portas, 

João Salgueiro, Salgado Matos e Joel Hasse Ferreira). 

 

• Um estágio de Educação Popular (Rui Grácio). 

 

• Colóquios: 

o  O significado da ‘Pacem in Terris’ para o mundo do trabalho 

(Pe. José Carlos da Silva e Sousa, Nuno Bragança e João 

Gomes); 

o No 10º aniversário da morte de Teilhard de Chardin (Pe. Manuel 

Antunes); 
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o Perspectivas ecuménicas da Igreja Católica e das Igrejas 

Reformadas (Frei Bento Domingues e Luís Pereira); 

o O problema da habitação (Nuno Teotónio Pereira, Nuno Portas 

e Mário Soares); 

o Planeamento económico e progresso social (Mário Murteira). 

 

• Conferências e reuniões: 

o Relações entre a Igreja e o Estado (Francisco Lino Neto); 

o Aspectos históricos do jornalismo em Portugal (José 

Tengarrinha); 

o A obra do romancista Virgílio Ferreira (Nelson de Matos); 

o Origens e evolução do sindicalismo em Portugal (Emídio 

Santana); 

o  Experiências constitucionais portuguesas (Mário Soares); 

o O Concílio no diálogo entre os homens (Rev. Mário Neves, da 

Igreja Presbiteriana, Joel Serrão e João Bénard da Costa). 

 

     Foram editados vários Cadernos de Documentação, relacionados com 

os temas das sessões. 

 

     O colóquio sobre Perspectivas ecuménicas da Igreja Católica e das 

Igrejas Reformadas concretizou um objectivo presente nas orientações da 

Pragma desde o seu início: estender as opções de abertura também a 

crentes de outras Igrejas6. O colóquio teve duas sessões, realizadas em 

Janeiro de 1965. Se a primeira, sobre O decreto conciliar relativo ao 

ecumenismo, orientada por Frei Bento Domingues, foi muito concorrida, a 

segunda excedeu todas as expectativas: a sala estava absolutamente repleta 

para assistir ao debate sobre Perspectivas ecuménicas das Igrejas 

Reformadas, dirigido por Luís Rodrigues Pereira, Bispo da Igreja Católica 

Lusitana. O mesmo aconteceu mais tarde com a sessão sobre O Concílio no 

diálogo entre os homens, que contou com a presença do responsável pela 

Igreja Presbiteriana e em que participaram cerca de 500 pessoas.  

                                                 
6 Importa sublinhar o carácter pioneiro de iniciativas como esta, em Portugal, em 1965. 
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      Em Abril de 1965, por ocasião do colóquio sobre Planeamento 

económico e progresso social, a Pragma organizou uma exposição baseada 

no Parecer da Câmara Corporativa sobre o Plano Intercalar de Fomento para 

1965-1967: sessenta painéis com fotografias, gráficos e comentários, em que 

os textos e dados estatísticos foram extraídos dos documentos oficiais. O 

Parecer, que era muito crítico, tinha sido elaborado por Francisco Pereira de 

Moura, então Procurador à Câmara Corporativa e, para a elaboração da 

exposição, a Pragma contou com a assessoria técnica de Alexandre Vaz 

Pinto. Depois de exibida em várias localidades, acabou por ser apreendida 

pela PIDE, em S. Mamede de Infesta. 

     Mário Murteira, Presidente da Direcção, refere este episódio no seu livro 

O economista acidental (e voador frequente)7. Conta que, como reacção à 

apreensão da exposição, escreveu uma carta de protesto a Silva Pais, então 

Director da PIDE, o que lhe valeu a visita de três agentes que, em 

cumprimento de ritual obrigatório, fizeram uma busca em sua casa e levaram 

vários livros. Conduzido à sede da PIDE na António Maria Cardoso, foi aí 

confrontado com os painéis da exposição e teve que os explicar, 

detalhadamente, ao inspector Sachetti... Contrariamente ao que pensava, foi 

libertado no próprio dia, pois segundo escreve, «na altura, os progressistas, 

mas católicos, ainda tinham as costas quentes»8. 

 

     A PIDE esteve atenta à Pragma desde o início. No processo arquivado 

na Torre do Tombo, há informações sobre actividades e pessoas ligadas à 

Cooperativa desde 1964, bem como relatórios de informadores da PIDE. 

Logo em 7 de Agosto desse ano, um informador, infiltrado como sócio da 

Pragma, refere que se encontrou na Brasileira com o escritor António Borga, 

«braço direito de Cardoso Pires e amigo do peito do Serra, de Beja», para ele 

lhe explicar o que era a Pragma. E congratula-se porque, «no dia 23 terei o 

meu cartão e, nessa altura, começo a ir a todas as conferências». Outro 

informador relata que assistiu, em 12 de Dezembro de 1964, a uma sessão 

sobre Política e Planeamento Económico, orientada por Carlos Ferrão: 

                                                 
7 Mário Murteira, O economista acidental (e voador frequente), Litteram, 2002. 
8 Idem, Ibidem, p. 25. 
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«Falou como pessoa totalmente avessa à situação nacional. É 

íntimo de João Salgueiro. É fundamental assinalar a saída do Dr. 

Salgueiro do Banco de Fomento para a Secretaria Técnica da 

Presidência do Conselho, a actuar como “patrono” duma organização 

de carácter puramente social ou democrático!!!» 

  

      A realização de sessões públicas pressupunha uma autorização prévia 

concedida pelo Governo Civil. A Pragma submeteu por isso um pedido 

relativo a uma conferência sobre Emigração – situação de crise ou factor de 

progresso?, que deveria ter lugar em 28 de Fevereiro de 1967, nas 

instalações dos Bombeiros Voluntários Lisbonenses. Francisco Pereira de 

Moura presidiria à mesa e nesta deveriam estar também João Cravinho, 

Armando Trigo de Abreu e Mário Ventura Henriques. Depois de consultada a 

PIDE, que considerou «inconveniente» a realização da sessão, o Governo 

Civil de Lisboa indeferiu o pedido da Pragma. Compreende-se a razão – 

emigração era um tema especialmente sensível, já que, em 1966, tinham sido 

125.000 os portugueses que, legal ou clandestinamente, tinham deixado o 

país. Devido à recusa de autorização por parte do Governo Civil, o ciclo sobre 

emigração ficou limitado aos sócios, que assistiram às duas primeiras 

sessões na sede da Cooperativa. A terceira deveria ter tido lugar 

precisamente no dia em que a sede foi encerrada pela PIDE. 

     Começou então uma nova etapa na vida da Pragma. 

 

     Entretanto, a Cooperativa tinha crescido rapidamente ao longo dos três 

primeiros anos: de 111 sócios em Dezembro de 1964, passara para 216 no 

fim de 1965 e para 305 no de 1966. Em Abril de 1967, tinha 340 sócios.  

 

 

O encerramento da sede e as reacções 

 

     No dia 6 de Abril de 1967, quando se encontravam na sede da 

Cooperativa, na Rua da Glória, Natália Teotónio Pereira e António Macieira 

Costa, apresentou-se uma brigada de agentes da PIDE, com ordem para 
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realizar uma busca às instalações. Esperaram por Nuno Teotónio Pereira, 

então já Presidente da Direcção, entretanto avisado. Um painel com 

documentos sobre emigração atraiu imediatamente a atenção dos agentes. 

Deveria realizar-se, nessa mesma noite, a já referida terceira sessão sobre 

aquele tema, intitulada Visão histórica da emigração portuguesa, sob a 

orientação de Joel Serrão e com a colaboração de Vitorino Magalhães 

Godinho. 

     Enquanto decorriam as buscas, chegou alguém que passou a ser 

objecto de comportamento reverente por parte dos agentes e que foi 

apresentado a Nuno Teotónio Pereira como o «Subdirector Sachetti». 

Agitado, apontou para o painel e terá dito: 

 

«Ali está o que nós suspeitávamos! São estas as ideias que vocês 

espalham. Hão-de ver na Polícia a criminosa acção que estão a fazer. 

Um desgraçado em África traiu os seus camaradas e disse que a 

culpa era toda vossa!»9  

 

     As instalações foram seladas para que a diligência pudesse continuar no 

dia seguinte. Nuno Teotónio Pereira seguiu com os agentes para a sede da 

PIDE – de táxi – e foi mais tarde levado para a prisão de Caxias. A caminho 

da cela, iniciou este extraordinário diálogo com o guarda que o 

acompanhava: 

 

                 «- Tem havido muito movimento?  

- Não, pouco, isto está muito parado e muitas celas estão vazias. 
E o que dá ainda alguma coisa é a emigração. Políticos agora 
são menos. O senhor é da emigração ou dos políticos? 

- Sou dos políticos. 
- Pois é, disso tem havido pouco. Compreende: cada um trata 

mas é da sua vida.»10 
 

     No dia seguinte, Nuno Teotónio Pereira foi conduzido à sede da Pragma, 

onde as buscas continuaram. Pressionado para assinar autos em que só 

apareciam enumerados alguns dos materiais expostos, recusou-se a fazê-lo, 

                                                 
9 Notas pessoais de Nuno Teotónio Pereira. 
10 Idem. 
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o que provocou insultos e ameaças. Depois de um telefonema, de certo para 

obter aprovação superior, os agentes cederam e foram redigidos novos autos 

com a descrição de todos os materiais afixados. 

     Vinte e quatro horas depois, foram presos outros elementos da Direcção: 

João Gomes, António Macieira Costa, Nuno Silva Miguel e Ana Marques. Em 

todos os casos, houve buscas domiciliárias, interrogatórios na sede da PIDE 

e detenção em Caxias, até 10 de Abril, dia em que foram libertados 

juntamente com Nuno Teotónio Pereira.  

     Acontece que, para o dia seguinte, estava marcado um serão de 

convívio comemorativo do terceiro aniversário da Cooperativa, a ser realizado 

na Sociedade Nacional de Belas Artes. A PIDE proibiu a realização da 

sessão, comunicou essa proibição aos dirigentes da Pragma antes de os pôr 

em liberdade e obrigou-os a comprometerem-se, por escrito, a fazê-la 

respeitar. 

 

     Nesse 11 de Abril, precipitaram-se vários acontecimentos. 

     Os jornais publicaram uma Nota Oficiosa da PIDE sobre as razões para 

o encerramento da sede da Pragma. Uma resposta, enviada imediatamente 

pela Direcção, foi cortada pela Censura e não foi portanto divulgada por 

nenhum órgão de comunicação social11. 

 

     Alguns membros dos órgãos dirigentes pediram uma audiência ao 

Cardeal Patriarca de Lisboa para o porem ao corrente dos acontecimentos. 

Para além de Nuno Teotónio Pereira e de João Gomes, estiveram presentes 

Mário Murteira e João Salgueiro. 

     Pouco antes da hora prevista para a dita audiência, os sócios tomaram 

conhecimento da proibição do serão de convívio, através de um aviso afixado 

na porta fechada da Sociedade Nacional de Belas Artes. Resolveram dirigir-

-se também para o Patriarcado, onde os dirigentes esperavam a reunião com 

Cerejeira. Aglomeraram-se à entrada mais de duzentas pessoas. Tinham 

entretanto chegado forças da PSP, mas as portas abriram-se e todos 

entraram para o átrio, o que evitou males maiores. 

                                                 
11 Os textos destes dois documentos encontram-se no Anexo 5. 
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     Com data de 13 de Abril, foram redigidos dois abaixo-assinados, um 

dirigido ao Presidente da República, outro aos Bispos Portugueses. O 

primeiro foi assinado por 280 pessoas de vários quadrantes políticos, todos 

sócios ou colaboradores da Pragma (muitos católicos, mas também, entre 

muitos outros, Mário Soares, Jorge Sampaio, Francisco Salgado Zenha, 

Jaime Gama, José Tengarrinha, Mário Sottomayor Cardia e Vasco Pulido 

Valente), o segundo por 547 católicos. Houve 124 assinaturas comuns aos 

dois documentos, o que significa que, em conjunto, estas iniciativas 

mobilizaram 827 pessoas – número absolutamente notável e excepcional 

para a época.  

     Organizaram-se verdadeiras brigadas para recolha de assinaturas e não 

só em Lisboa: por exemplo no abaixo-assinado endereçado aos bispos 

Portugueses, houve larga participação do Porto (pelo menos 59 assinaturas), 

e também de Coimbra, Estremoz, Évora, Leiria, Santarém e Marinha Grande. 

Entre os subscritores, contavam-se vinte e cinco sacerdotes ou membros de 

ordens religiosas. Importa sublinhar o esforço que representou esta recolha 

de assinaturas. Se hoje é possível criar uma Petition Online na Internet em 

menos de um minuto e se podem obter milhares de adesões em pouco 

tempo, a vida era bem diferente em 1967: recolha porta a porta, em papel 

azul de vinte e cinco linhas, sem Internet, sem telemóveis, com telefones 

fixos vigiados pela polícia, com correio apreendido, com poucos automóveis. 

     De conteúdo semelhante, os textos diferiram nos objectivos 

enunciados12. 

     Ao Presidente da República, foi pedido que os acontecimentos 

relacionados com o encerramento da Pragma fossem vistos à luz do Direito, 

os respectivos resultados tornados públicos e que 

 

«[...] na ausência de factos que justifiquem a dissolução legal da 

cooperativa, a mesma se veja restituída ao pleno gozo dos seus 

direitos». 

 

                                                 
12 Os textos destas duas cartas, com as respectivas assinaturas, constituem os Anexos 

6 e 7.  
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     Ao Episcopado, os subscritores disseram crer que chegara o momento 

de os Bispos 

 

       «[...] esclarecerem de forma inequívoca se o autêntico espírito da 
Pacem in Terris, como o do Concílio, da declaração de Paulo VI nas 
Nações Unidas ou da Encíclica Populorum Progressio é também 
válido em Portugal ou se, pelo contrário, a verdade, a justiça, a 
caridade e a liberdade são definitiva e irremediavelmente valores 
subversivos entre nós». 

       

Houve mais intervenções junto das autoridades eclesiásticas por parte 

de dirigentes de diversos organismos de leigos católicos e, nomeadamente, 

um telegrama enviado ao Cardeal Patriarca de Lisboa pela Junta Central da 

Acção Católica13. 

      Mesmo antes de receber o abaixo-assinado dos 547 católicos, enquanto 

decorria a recolha de assinaturas, o Cardeal Cerejeira reagiu, redigindo, 

como Director Nacional da Acção Católica Portuguesa, um documento que 

enviou aos assistentes diocesanos dos organismos daquela organização. 

Nesse documento, o Cardeal declarou o seu interesse pelos acontecimentos 

relacionados com a Pragma, «dada a qualidade de católicos de alguns dos 

atingidos», sublinhando, no entanto, que a Pragma não podia «reivindicar a 

seu favor a autoridade da Igreja». Confessava a sua surpresa pela «reacção 

de alguns organismos oficiais da Acção Católica num caso policial que não 

tocava na Acção Católica, nem nos princípios morais invocados do Concílio, 

que só à hierarquia compete julgar», perguntando-se «como não foi 

considerado se esta reacção estava dentro do fim apostólico, do objectivo de 

evangelização e santificação, e dos limites daqui decorrentes, da Acção 

Católica»14. 

     Numa carta, datada de 14 de Abril e dirigida a Sidónio Paes enquanto 

Secretário Geral da Junta Central da Acção Católica, o Cardeal retomou, 

mais detalhadamente, os mesmos princípios. Acrescentou que a acção da 

Pragma se situava «num domínio inteiramente diferente», ao qual a Acção 

Católica renunciava «para ficar fiel e pura de todo o compromisso político» e 

                                                 
13 Além disso, dos onze membros que constituíam a Junta Central, seis subscreveram 

os dois abaixo-assinados. 
14 ANTT – PIDE/DGS, Processo CI (1), Caixa 1305, pasta 20. 
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que lhe parecia «dificilmente justificável com o juramento feito, a presença de 

um dirigente da Acção Católica na Direcção da Pragma». Referia-se a Nuno 

Miguel que era então Vice-Presidente da Juventude Universitária Católica de 

Lisboa15. · 

     Basta comparar o espírito que o conteúdo destes documentos revela 

com o texto do abaixo-assinado dirigido aos bispos (que o Cardeal ainda não 

tinha recebido) para perceber como eram já grandes as clivagens dentro da 

Igreja portuguesa! O Cardeal defendia a «pureza» da Acção Católica e dos 

seus dirigentes em relação a qualquer compromisso político e considerava 

que o caso policial em que a Pragma estava envolvida não tocava nos 

princípios morais do Concílio – precisamente o contrário do que os 

subscritores do abaixo-assinado exprimiam, quando pediam aos Bispos que 

esclarecessem se os valores conciliares eram irremediavelmente subversivos 

em Portugal. 

 

Foi também grande a repercussão do encerramento da sede da Pragma 

na imprensa internacional, tanto de orientação católica (Informations 

Catholiques Internationales, Témoignage Chrétien, etc.), como de grande 

circulação (Le Monde, New York Times, The Times). 

 

 

O estado dos espíritos em 1967 

 

     Tudo isto incomodava o regime. Estava-se em Abril de 1967 e o moral 

dos portugueses estava especialmente abalado por seis anos de guerras 

coloniais que atingiam a maior parte das famílias. Os oficiais do quadro 

repetiam missões em África, era preciso recorrer a um número cada vez 

maior de milicianos. No último de seis volumes que escreveu sobre Salazar, 

Franco Nogueira justifica nos seguintes termos a razão de ser desta situação 

no início de 1967: 

 

                                                 
15 O texto integral desta carta é publicado no Anexo 8. 
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«Para este estado de espírito convergem factores vários: a 

intensificação da propaganda pacifista nas escolas, feita por 

elementos oposicionistas de esquerda, e apoiada pelas potências 

estrangeiras que em seu proveito pretendem o colapso da política 

portuguesa; a difusão dos princípios do Concílio Vaticano II, ou que lhe 

são atribuídos, e a que é dado um conteúdo que não possuem mas 

que permite apresentá-los como reprovando toda a guerra, ainda que 

defensiva, e condenando, por velharias, as noções de pátria e de 

nacionalismo; a alegação de que a guerra movida a Portugal em África 

é consequência apenas do carácter autoritário do governo de Lisboa, 

cessando logo que este seja democratizado [...]. Estas são as ideias 

difundidas por mil modos e organizações: os progressistas, alguns 

elementos da Acção Católica, as Igrejas protestantes, muitos 

intelectuais e artistas, alguns círculos económicos e financeiros, os 

crentes do mundo novo e melhor, os apóstolos da fraternidade 

universal, os paladinos de uma nova civilização em marcha, os arautos 

do amor entre os homens para substituir a guerra entre os homens 

[...]. Estudantes universitários e jovens licenciados sucumbem à 

barragem da propaganda, e, mobilizados, transportam-na, e 

reproduzem-na, e espalham-na pelas unidades, quartéis, salas de 

oficiais.»16 

 

     De facto, muitas coisas tinham mudado em três anos. 

     Aumentara o número de católicos que lutavam contra o regime, a sua 

acção tornara-se mais firme e mais dura. 

     Para além de O Tempo e o Modo, a Morais tinha lançado, em Janeiro de 

1965, a versão portuguesa da revista Concilium, liderada por Helena Vaz da 

Silva. Não se tratou apenas de mais uma publicação, porque em seu redor se 

criou um verdadeiro núcleo de estudo e aprofundamento de pensamento, 

neste caso no plano teológico. Realizaram-se colóquios, muitíssimo 

concorridos, com a participação de grandes teólogos da época17. 

                                                 
16 Franco Nogueira, Salazar, Vol. VI – O Último Combate (1964 – 1970)..., pp. 245-246. 

Os sublinhados são meus. 
17 Voltarei a este assunto no próximo capítulo deste livro. 
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    O Tempo e o Modo, Pragma e Concilium desenvolveram acções 

complementares, sempre em estreita colaboração, com algumas pessoas 

muito activas nas três frentes.  

     Foi parte de uma geração – ou de várias – que fez destes combates o 

centro das suas vidas nestes últimos anos do salazarismo. Estas instituições 

foram peças muito importantes no tal puzzle que se foi construindo ao longo 

dos anos18. Mobilizaram um número muito significativo de pessoas. Poderá 

argumentar-se, com razão, que se tratava apenas de elites. Mas as elites 

tiveram um papel preponderante na pré-história do 25 de Abril, precisamente 

porque Portugal era eminentemente rural e analfabeto. Recordemos, por 

exemplo, que, no ano lectivo de 1963-1964 (precisamente quando foram 

fundados O Tempo e o Modo e a Pragma), o número de estudantes 

matriculados nas três universidades portuguesas – Lisboa, Coimbra e Porto – 

não chegava a 25.00019! 

Entretanto, sucederam-se muitos abaixo-assinados e manifestos, 

emitidos pelas diferentes oposições. Eram dirigidos ao Presidente Américo 

Tomás, a Salazar, aos deputados, à Nação. 

 

    Houve discussões intermináveis e um certo movimento de fundo para 

que se caminhasse no sentido da criação de um partido democrata cristão. 

Resistiu a maioria dos possíveis «fundadores», embora a ideia fosse muito 

acarinhada e encorajada até por algumas personalidades não católicas, como 

por exemplo Mário Soares20. A discussão já vinha de longe: o jornal Diário da 

Manhã de 27 de Maio de 1965 tinha publicado, em primeira página, um artigo 

intitulado Vem aí a democracia cristã?. O autor interrogava-se sobre o 

modelo que seria seguido e comentava: «Ouvi dizer que é das Encíclicas...». 

                                                 
18 Importa referir que havia outros centros de actividade e de influência dinamizados 

predominantemente por católicos. Todos interagiam uns com os outros. A Livraria Moraes 
era um desses centros, com as suas colecções de livros sistematicamente perseguidas pela 
polícia. O Centro Nacional de Cultura, então dirigido por Francisco de Sousa Tavares e 
Sophia de Mello Breyner, era outro. Voltarei a falar destas duas instituições noutros capítulos 
deste livro. 

19 Mais exactamente, 13.842 em Lisboa, 6.012 em Coimbra e 4.904 no Porto, segundo 
dados extraídos de Situação e opinião dos universitários – Inquérito promovido pelas 
Direcções Gerais da Juventude Universitária Católica, CODES, Lisboa, 1967, p. 4. 

20 Ler, a este propósito, o resumo feito por João Bénard da Costa, Ibidem, pp. 76-81. 
Ver também Maria João Avillez. Soares – Ditadura e Revolução, Círculo de Leitores, Lisboa, 
1996, pp. 170-171. 
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Referia depois «os activistas democratas cristãos da Pragma», «activos, 

formidavelmente activos» e «a fraternidade democrata-cooperativa [...], a 

comunidade cristo-comunista» da Pragma e de «uma certa revista [O Tempo 

e o Modo]». E, quase a concluir: «Enquanto do lado de cá não se oferece 

nada, eles, os activistas, seduzem com uns certos arzinhos místicos, têm 

cursos sobre... e sobre..., etc.»21  

 

     Poucos dias antes do encerramento da sede da Pragma, foi publicada a 

encíclica Populorum Progressio sobre o desenvolvimento dos povos. Salazar 

considerou-a deplorável, demagógica e perigosa no campo político. Diz 

Franco Nogueira que: 

 

«O chefe do governo pensa que a Populorum Progressio vem 

suscitar falsas esperanças, demonstra ingenuidade do Santo Padre e 

contribui para adensar a confusão dentro da Igreja. Diz Salazar: “eu 

não estou muito aflito porque a morte breve evitará que tenha de me 

adaptar”.»22 

 

     Para os católicos que ainda fundamentavam as suas esperanças na 

herança do Concílio, a Populorum Progressio foi uma espécie de canto do 

cisne quanto às expectativas depositadas na acção de Paulo VI. Estas iriam 

diminuir rápida e drasticamente. A decisão do Papa se deslocar a Fátima por 

ocasião do cinquentenário das Aparições foi um balde de água fria que não 

esperavam nem desejavam. A nomeação, em Julho de 1967, de um novo 

Núncio Apostólico em Lisboa, considerado muito conservador (Giuseppe 

Maria Sensi), veio avolumar receios. Acções futuras, a nível geral da Igreja – 

como a publicação da encíclica Humanae Vitae sobre controlo da natalidade 

–, viriam confirmá-los. 

 

 

                                                 
21 A Direcção da Pragma requereu, ao abrigo do direito de resposta, a publicação de 

uma carta (que viria a figurar na edição do jornal de 2 de Junho, também na primeira página), 
na qual citava os Estatutos para reafirmar que a Cooperativa não tinha qualquer objectivo de 
carácter político.  

22 Franco Nogueira, Ibidem, p. 272. 
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Tempos difíceis 

 

     Regressemos à Pragma, após as reacções ao encerramento da sede.   

     Depois de ouvidos os advogados que acompanharam todo o processo – 

José Manuel Galvão Teles e António Borges Coutinho –, foi considerado que 

o facto de a sede estar inacessível, e de os seus dirigentes serem objecto de 

instauração de um processo pela PIDE, não impedia que a Cooperativa 

prosseguisse as suas actividades 

     Iniciou-se então um árduo percurso, recheado de iniciativas e assente 

em fortes laços de solidariedade que permitiram cedências de locais e de 

outros meios logísticos. Sociedade Nacional de Belas Artes, Bombeiros 

Voluntários Lisbonenses, Centro Nacional de Cultura, Casa da Imprensa, 

Capela do Rato, Igreja de S. João de Brito e outras instituições foram abrindo 

as suas portas para reuniões, colóquios, conferências, Assembleias Gerais. 

     Entre Abril e Dezembro de 1967, o número de sócios aumentou de 340 

para 390. 

     No verão desse mesmo ano, teve lugar o primeiro Campo de Férias para 

filhos e irmãos de sócios. Realizaram-se estágios, custeados pela Pragma, 

em associações culturais em França e na Bélgica. 

 

     Intensificou-se também, naturalmente, a acção da PIDE quanto a 

proibição de sessões23.  

     Em 9 de Setembro de 1967, agentes da PIDE impediram a discussão 

sobre As possibilidades económicas no acesso à Universidade – Inquérito 

Geral à Universidade promovido pela Juventude Universitária Católica, em 

que um dos oradores seria Rui Machete. 

     Em 26 de Outubro, foi proibida uma sessão sobre Juventude americana, 

nova juventude? – Impressões de uma viagem aos EUA, orientada por Vítor 

Wengorovius. Nesse dia, a PIDE registou as matrículas dos carros que 

transportaram pessoas que pretendiam assistir à reunião, identificou mais 

tarde os proprietários e arquivou a respectiva lista. 

                                                 
23 Estas proibições estão amplamente documentadas no processo arquivado na Torre 

do Tombo. 
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     Nuno Teotónio Pereira foi chamado à PIDE para prestar declarações, 

depois de um debate muito animado que foi possível realizar em 16 de 

Novembro, na Igreja de S. João de Brito, com a participação de mais de 500 

pessoas, sobre O III Congresso Mundial para o Apostolado dos Leigos24. Este 

debate foi orientado por um grupo de delegados portugueses ao Congresso, 

entre os quais José Manuel Galvão Teles e eu própria da Junta Central da 

Acção Católica, Maria de Lourdes Belchior e Rogério Martins. 

     Um passeio ao Alentejo, programado para 11 e 12 de Novembro, foi 

também proibido. 

     Apesar dos muitos cuidados, muito correio era apreendido. 

 

     Paralelamente, deu-se início ao processo de contestação do 

encerramento da sede, do qual refiro apenas os passos mais importantes. 

     Ultrapassado o prazo legal de seis meses previsto para a instrução do 

processo, foi enviado um requerimento ao Director da PIDE, pedindo a 

restituição dos objectos apreendidos e a reabertura do local da sede. Como 

resposta, foi recebido um despacho no qual a PIDE afirmava que a instrução 

tinha terminado e que, por esse motivo, o processo deixara de lhe estar 

afecto. 

     Depois de diligências várias junto do Ministro do Interior, este dissolveu 

a Pragma, em 29 de Março de 1968. Em comunicado à Imprensa, datado de 

11 de Abril de 1968, a PIDE citou o despacho do Ministro do Interior em que 

este alegava: 

 

a) que «a Pragma não submeteu os seus estatutos a aprovação 

superior, como legalmente se impunha, dada a natureza dos seus fins, 

tendo-se constituído como simples sociedade comercial;» 

b) que «desviando-se dos objectivos para que teria sido criada, a 

Pragma vem exercendo actividades lesivas do Estado e da Sociedade, 

bem como dos princípios em que assentam a ordem moral, social e 

política da Nação».25 

 

                                                 
24 Num outro capítulo, falarei do impacto deste Congresso em Portugal. 
25 ANTT – PIDE/DGS, Ibidem.  
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     Foi interposto recurso desta decisão para o Supremo Tribunal 

Administrativo, que viria a tomar uma posição favorável à Pragma em 11 de 

Julho de 1968, anulando o despacho do Ministro do Interior. Mas a decisão 

do Supremo Tribunal Administrativo não teve efeitos práticos. 

  O documento deste Tribunal é longo e muito técnico, pelo que 

transcrevo apenas a conclusão:   

 

«No caso sub judice, portanto, só os tribunais comuns podiam 

conhecer, através da propositura da respectiva acção, dos vícios 

imputados quer à constituição, quer ao funcionamento da sociedade 

recorrente, em ordem a declarar a sua inexistência jurídica 

     Substituindo-se aos tribunais judiciais para fazer aquela 

declaração, do acto impugnado mostra-se eivado do vício de 

incompetência, na sua forma específica de usurpação do poder, o que 

determina a sua anulação contenciosa. 

     Esta conclusão, como é óbvio, não prejudica, só por si, a licitude 

de providências ou medidas que o Governo esteja autorizado, por lei, 

a praticar, mesmo em relação a pessoas colectivas deste tipo, na 

defesa da ordem pública e na repressão de actividades subversivas. 

     Por todo o exposto – e considerando prejudicado o conhecimento 

dos restantes fundamentos do recurso – concedem provimento a este, 

e, em consequência, anulam o despacho recorrido. 

     Sem custos. 

     Lisboa, 11 de Julho de 1969 

     Jacinto Fernandes Rodrigues Bastos (Relator) – António José 

Simões de Oliveira – José Alfredo Soares Manso Preto.»26 

 

     Imagina-se dificilmente o sentimento de vitória que esta decisão do 

Supremo Tribunal Administrativo provocou! Foi agendado um jantar 

comemorativo que viria a realizar-se em 30 de Julho no restaurante 

Castanheira de Moura (já famoso em lutas passadas, nomeadamente durante 

a crise académica de 1962) e nele participaram 180 pessoas. No dia 

                                                 
26 ANTT – PIDE/DGS, Ibidem.  
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seguinte, o jornal A Capital noticiou o facto, realçando a presença de «Mário 

Murteira, Administrador da CP por parte do Estado», e de «João Salgueiro, 

Subsecretário de Estado do Planeamento Económico». 

 

* * * 

 

     Existiam, paralelamente à Pragma, outras cooperativas mais ou menos 

afins. A mais próxima era a CONFRONTO, fundada no Porto à imagem e 

semelhança da Pragma. Regressado de Angola, Mário Brochado Coelho 

liderou este projecto e, em 27 de Julho de 1966, foi eleito Presidente da 

Direcção, sendo Francisco de Sá Carneiro o Presidente da Assembleia-Geral 

e sócio nº 1. 

     A CODES, uma cooperativa de carácter cultural e socioeconómico, tinha 

sido criada em 1962 e alguns dos seus membros foram, desde a primeira 

hora, sócios ou estreitos colaboradores da Pragma. 

     Mais tarde, foram fundadas a DEVIR, ligada ao Partido Comunista 

Português, e a CED – Cooperativa de Estudos e Documentação, afecta aos 

primórdios do Partido Socialista.  

Entretanto, já durante o marcelismo, em 27 de Novembro de 1971, foi 

publicado um decreto (570/71) que assimilou as cooperativas que 

exercessem qualquer tipo de actividade cultural, independentemente do seu 

objecto principal, às outras associações. Estatutos e dirigentes passaram 

então a ficar sujeitos a aprovação governamental, o que provocou uma forte 

contestação no seio do movimento cooperativo. Os dirigentes da CED 

entregaram aos deputados da Assembleia Nacional uma longa exposição, 

pedindo-lhes que não ratificassem o decreto. Obviamente, não veriam este 

seu pedido satisfeito...27  

 

                                                 
27 Este documento foi assinado por: Henrique de Barros, Tiago de Oliveira, José 

Ribeiro dos Santos, José de Magalhães Godinho, Fernando Raposo, Rui Grácio, Keil do 
Amaral, Vasco da Gama Fernandes, Manuel Bello, Costa Neves, Herculano Pires, Olindo 
Figueiredo, Roque Lino, Álvaro Guerra, Pedro Coelho, Maia Cadete, Margarida Prazeres 
Coelho, Alberto Arons de Carvalho, Dieter Dellinger, Mário Mesquita, Nuno Godinho de 
Matos, Eduardo Coelho, Ruth Arons, Horácio César, Mário Pina Correia, Diogo Pires Aurélio, 
José Luis Casares e Vasco Grácio.  
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     A Pragma prosseguiu. Em 20 de Janeiro de 1972, ainda realizou uma 

Assembleia Geral nas instalações do Centro Nacional de Cultura. Participou, 

no dia seguinte, numa Reunião Nacional de Cooperativas, que teve lugar em 

Coimbra. 

     Em 3 de Fevereiro de 1972, a PIDE emitiu um ofício interno, assinado 

pelo chefe Mortágua, ordenando uma busca às instalações da antiga sede da 

Pragma na Rua da Glória, «a fim de apreender livros, documentos, valores ou 

objectos, que possam interessar à instrução de uns autos em curso na 

Direcção Geral de Segurança». Recebeu como resposta que, na referida 

morada, se encontravam, desde há quatro anos, os «Armazéns Primavera», 

dedicados ao comércio de roupas... 

     Não encontrei documentos sobre actividades da Cooperativa posteriores 

a estas datas. Mas sei que nunca foi legalmente encerrada28. 

 

 

 

      A história da Pragma é uma bela história. Ela ilustra bem alguns 

ambientes da última década do fascismo. Mobilizou muita gente, abriu 

horizontes, influenciou muitos jovens que foram chamados para combater na 

guerra colonial – alguns desertaram, outros tiveram um papel activo, como 

milicianos, na alteração de mentalidades, e na preparação do 25 de Abril. 

     Como terá ficado bem patente, muitos dos sócios, dos colaboradores, e 

mesmo dos dirigentes, estavam longe de ser perigosos esquerdistas!... 

Queriam a liberdade, a paz, o desenvolvimento e o progresso social – um 

país decente. 

 

                                                 
28 Em 1970 foi criada a SEDES – Associação para o Desenvolvimento Económico e 

Social, da qual alguns sócios e dirigentes da Pragma foram fundadores e membros muito 
activos. 


