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As minhas primeiras memórias do Tribunal da Boa Hora datam de 1964, quando 
desfilei, com outros estudantes, nas ruas adjacentes, exigindo liberdade para o Zé Luís 
Saldanha Sanches. 
 
Foi no ano seguinte, 1965, que pela primeira vez entrei nesta sala, como testemunha de 
um outro estudante de Medicina, Afonso Pinho Monteiro. 
 
O Pinho fora um dos cerca de 50 estudantes presos a 21 de Janeiro desse ano, na 
sequência da traição de um funcionário do PCP, Nuno Álvares Pereira, que entregar à 
PIDE todo o aparelho estudantil do PCP. Era um jovem de voz rouca, alegre, com um 
gosto acentuado pela provocação, e um dos elementos mais activos da Pró-Associação 
de Estudantes da Faculdade de Medicina de Lisboa, a que ambos pertencíamos. 
 
Eu tinha 17 anos e uma vincada impreparação política. Impreparação que, se por um 
lado era extremamente positiva, porque me permitia indignar-me sem reservas pelo 
facto de alguém ser preso por pertencer ao Partido Comunista (“Pois quê? Que raio de 
país era este em que cada um não era livre de crer no que quisesse?”), por outro me 
tornava menos apta a ser uma boa testemunha abonatória. 
 
Foi assim que, ao fim de um tempo de espera, a assistir à angústia dos familiares dos 
presos e à forma como os pides enchiam os bancos reservados à assistência, impedindo 
assim a entrada desses familiares, ouvi chamar o meu nome, entrei, ansiosa por ver os 
presos que conhecia sentados no banco dos réus, por adivinhar nos seus rostos as 
torturas por que sabia terem passado. Entre os advogados, para lá de consagrados, como 
o Dr. Heliodoro Caldeira ou o Dr. Mário Soares, havia ex-dirigentes académicos da 
crise de 62, como Jorge Sampaio – todos eles defendendo os réus gratuitamente, em 
nome da solidariedade antifascista. Jurei por minha honra dizer a verdade e aguardei 
nrvosamente a pergunta do advogado de defesa. Sonhara saber encontrar as boas 
palavras, que ajudassem à benevolência do Tribunal para com o Pinho. Mas, quando o 
advogado me perguntou o que é que eu pensavado Pinho, como pessoa, como colega, só 
respondi que obviamente pensava o melhor, se não não seria testemunha abonatória dee. 
E que ele era certamente uma boa pessoa, se não não estaria nesse momento a ser ali 
julgado, entre outros excelentes colegas meus. O advogado despachou-me rapidamente. 
Perguntei, então, se podia ficar a assistir. O juiz presidente disse-me que não, por ser 
menor. No banco dos réus havia menores como eu, alguns ainda mais novos., 
argumentei. Não valeu de nada: na estranha lógica dos juízes, aos 17 anos podia ser 
presa e julgada, até torturada, mas assistir a um julgamento podia fazer perigar a minha 
inocência infantil... 
 
Em 1968, já maior, pude assistir, sentada na assistência, a um outro julgamento de 
amigos meus. Pude então testemunhar a paródia da justiça, a desatenção com que os 
juízes ouviam as testemunhas de defesa, a hostilidade para com algumas delas, para 
com os réus e seus advogados, a deferência com que eram ouvidas as testemunhas de 
acusação – ou seja, os agentes da polícia política que iam papaguear acusações mal 
decoradas e garantir que todas as declarações dos réus tinham sido prestadas de livre 
vontade...  
 



Esse processo envolvia o auxílio à fuga de alguns desertores, julgado noutro tribunal. 
Isso permitiu-me ver como poderia ser diferente a atitude dos juízes do Plenário, se 
assim o quisessem. O juíz do outro tribunal levou a testemunha de acusação – o agente 
da PIDE – a entrar em contradição, usou essa contradição em favor do réu, recusou as 
teses policiais, mostrando a que ponto os do Plenário não passavam de fantoches. 
Ameaçadores, poderosos, mas fantoches.  
 
Em 1971 foi a minha vez de sentar-me no banco dos réus. Havia um lado agradável 
nisso: pela primeira vez em muitos meses viamo-nos uns aos outros, podíamos falar-
nos, tocar-nos. Podíamos também apertar a mão, até abraçar, os advogados – para lá do 
meu, o Zé Augusto Rocha, e entre outros, Manuel João da Palma Carlos, Joaquim 
Mestre, Brochado Coelho, Macaísta Malheiros, todos de uma enorme solidariedade. 
Apesar das habituais manobras da PIDE/DGS para encher os bancos, na assstência 
havia familiares e amigos e até elementos de associações estrangeiras de Direitos 
Humanos, vindos para nos apoiar. Além disso, não sei por que artes, a minha mãe, com 
o auxílio dos advogados, conseguia fazer-nos chegar, no intervalo, pães de leite com 
fiambre e alface vindas da Ferrari. Só quem esteve preso – e o facto de alguns dos juízes 
e procuradores aqui presentes terem passado por essa experiência por certo os ajuda a 
saber melhor ao que condenam os réus – pode perceber o que esses pães, mas, 
sobretudo, esses sorrisos, esses acenos, esses gestos de amizade, a solidariedade 
internacional, significavam para nós.  
 
Outro lado agradável era que o Tribunal correspondia em absoluto ao que pensávamos 
dele. Depois de vários de nós termos denunciado o colonialismo  e  o racismo, o juíz 
Morgado Florindo provaria a nossa razão, ao chamar “ruminante” ao Garcia Neto, que 
era negro, por ter uma pastilha elástica na boca, quando não se lembrara de chamar-me 
o mesmo. Uma das “testemunhas de acusação”, ou seja, um agente da PIDE, acusou 
também o Neto de uma acção cometida por outro Neto e, quando o advogado de defesa 
lhe chamou a atenção, respondeu: “Se não foi ele foi o primo. Eles são todos iguais!” 
Os juízes nem pestanejaram. Para quê, se o que tinham era de condenar?  
 
Recusando aceitar as regras de um tribunal que considerava iníquo, não apresentei 
testemunhas. O julgamento só me interessava como local onde podia afirmar as razões 
da nossa luta. Mas um dos momentos mais emocionantes que recordo foi o depoimento 
de uma testemuha de Joaquim Pinto de Andrade, que aqui narrou os massacres levados 
a cabo em Luanda depois do assalto ás prisões de 4 de Fevereiro. Por diversas vezes o 
juíz-presidente a mandou calar, mas ela prosseguiu – e fez-se silêncio em todo o 
tribunal para a ouvir. Lembro-me de ver lágrimas em muitos rostos – como quando 
Mário Brochado Coelho leu a defesa de Joaquim Pinto de Andrade. Não sei como vos 
explicar: éramos réus, mas sentíamos que éramos nós os acusadores; que falávamos em 
nome de um povo que queria a sua independência; e que isso nos tornava, a nós, os 
presos, terrivelmente livres. A nossa voz era a da Humanidade. Como no título de um 
livro de Vitorini que todos teríamos lido, Os Homens e os Outros.  
 
Ao mesmo tempo que o nosso, decorria também aqui, no Plenário, o julgamento dos 
responsáveis pela publicação do livro Poesia Erótica e Satírica. Cruzávamo-nos, por 
vezes, à chegada ou à partida, e cumprimentavamo-nos, naturalmente solidários. E não 
esqueço a coragem e o humor de Natália Correia, que insistia em provocar o procurador 
da República, dizendo-lhe, com denguice: “Adeus, meu acusador!”  
 



Desaparecerão estas memórias no dia em que, na Boa Hora, se instale um hotel? Não, 
não desaparecerão. Há memórias que não se esquecem. Tornar-se-á apenas mais difícil 
contar estas histórias, ou, como sabem os cineastas e os jornalistas de televisão, fazer os 
filmes que faltam sobre a nossa História – visto que até agora pareceu mais rentável 
averiguar os amores do ditador. Mas não é o medo de que o desaparecimento físico dos 
edifícios leve ao desaparecimento da memória que me leva a protestar pela sucessiva 
entrega de lugares de memória da resistência antifascista a projectos imobiliários: 
António Maria Cardoso, Peniche, Boa Hora. Não: o que me preocupa é o que isso 
significa de desrespeito, de desamor, por uma luta que está na base da democracia – 
imperfeita, ó quão imperfeita, é certo – em que vivemos. O que me preocupa é o que 
esse desrespeito, esse desamor, revelam de desinteresse pela luta que travámos, quiçá 
mesmo de complacência para com a ditadura. O que me preocupa é só é possível 
entender esse desrespeito pela memória como um sinal de uma vitória póstuma do 
ditador. 


