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através dos tempos museu militar

Lugar de memórias
Aberto ao público desde 21 de Março de 1981, o Museu Militar do

Porto encontra-se instalado num edifício dos finais do século XIX onde
durante décadas, e até 1974, funcionou a delegação da PIDE, a polícia

política do Estado Novo. O edifício é, ainda, um lugar de memórias
para muitos opositores ao regime salazarista.

A zona onde se encontra instalado o edifício que
alberga o Museu Militar fazia parte de uma vasta
propriedade denominada Quinta do Bispo, que englo-
bava os espaços do actual Cemitério do Prado do
Repouso até às margens do Douro e ao Largo de Soa-
res dos Reis, constituída no século XVI. Sabe-se que
já existia em 1582 sendo um espaço de “recreio e
descanso”, uma espécie de casa de campo do prelado
D. Fr. Marcos de Lisboa onde este construiu “casa,
capella, fontes, plantou árvores diversas, fez jardim e
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pomar (…) que ficasse próxima do Paço Episcopal”
(José Augusto Ferreira, Memorias archeologico-his-
toricas da cidade do Porto - Factos episcopaes e polí-
ticos -  Tomo 2, Braga, Cruz e Compª, 1924). Mais
tarde, foi construído neste local, um seminário que
terá sido “incendiado durante o Cerco do Porto de
1832”. Em 1838, devido a divergências entre a Igreja
e a Câmara, os terrenos da quinta foram alienados
pelo Estado e passaram para a posse da autarquia que
lá construiu um cemitério público, no local denomina-
do de Prado do Bispo – o Cemitério do Prado do Re-
pouso.

O casarão

Em finais do século XIX encontram-se referências a
uma casa “possivelmente de emigrantes do Brasil, na
área da já inexistente Quinta do Prado do Bispo e fazendo
paredes meias com o actual Cemitério do Prado do Re-
pouso (Cristina Loureiro, De Quinta do Prado do Bispo a
Museu Militar, Seminário em Património Artístico 1997),
cuja proprietária era D. Maria Coimbra. Em 1932, Ismé-
nia Coimbra, herdeira, arrendou a casa a uma irmandade

 Por estas escadas, os presos políticos eram conduzidos aos interrogatórios
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de freiras – As Filhas da Maria Imaculada – que lá se
manteve entre 1932 e 1936. Em 1948, toda a proprieda-
de foi vendida ao Estado que, após obras de “beneficia-
ção” lá instalou a Polícia Internacional e de Defesa do
Estado – PIDE. Depois de anos de repressão e torturas
aos presos políticos, a sede da PIDE foi tomada pelo
Exército no dia 26 de Abril de 1974. Em 1977, o Conse-
lho da Revolução, definiu objectivos e criou o Museu
Militar do Porto, cuja inauguração oficial decorreu em
Março de 1980. Com a missão de preservar, estudar e
divulgar o património histórico-militar, o museu expõe
peças, equipamentos e artefactos militares, artilharia pe-
sada e carros de combate.

Oposição ao Estado Novo

A oposição ao regime salazarista começou após a
implantação da ditadura portuguesa em 1926 e foi-se
fortificando à medida que o regime (1926-1974) per-
durava, lutando sempre contra as ideias da ditadura
militar (1926-1933) e do Estado Novo (1933-1974).
Nomes de relevo e muitos intelectuais, como Hum-
berto Delgado, Carlos Cal Brandão, Álvaro Cunhal ou
Norton de Matos, lutaram com resistência contra a
opressão. A táctica foi a da clandestinidade devido às
perseguições e repressão da PIDE. Muitos opositores
foram exilados, nomeadamente no famoso Tarrafal

numa espécie de «vingança» pelos resultados eleito-
rais do Barreiro (61% e 34,7% no círculo eleitoral de
Setúbal) e pela legitimidade política local que diziam
ter, com uma clara maioria. “Meteram-nos numa car-
rinha, pensávamos que o destino era Peniche mas
logo nos apercebemos que íamos a caminho do Por-
to”, recorda. O objectivo de deslocar os presos para
longe dos locais de origem era o de afastá-los das
famílias e desenraizá-los. Cá, foram encarcerados na
delegação da PIDE, sujeitos a interrogatórios violen-
tos e a isolamento. “A prisão do Porto era horrível.
Não tinha as mínimas condições de higiene e por todo
o lado havia pulgas, ratos e insectos”. Debaixo de
uma forte repressão, ficou preso durante um mês, fin-
do o qual foi novamente transferido para a capital,
devido a uma onda de protestos que se fazia sentir
sobre as condições a que eram sujeitos os presos
políticos. “Isto gerou um movimento que se estendeu
à esfera internacional”, salienta.

Maria José Ribeiro, 74 anos, era uma cidadã co-
mum que um dia a PIDE foi buscar. Não era filiada no
Partido Comunista nem tinha actividade partidária.
Fez parte da comissão de jovens de apoio à candida-
tura à presidência do General Humberto Delgado e
assistiu a algumas reuniões do sindicato, onde todos
os trabalhadores tinham de estar inscritos sem, no
entanto, ter movimento activo. Viria a saber mais tar-
de, já depois da revolução de 1974, que nessas reu-
niões foi referenciada por um “bufo” como sendo in-
terveniente e activa. Foi presa na sede da PIDE, onde
permaneceu nove meses, aguardando julgamento, uma
experiência que a marcou profundamente e que teve,
inclusive, consequências na vida pessoal. Tinha 23
anos em 1959. Constantemente interrogada, foi sub-
metida a forte pressão psicológica não tendo tido, no
entanto, maus-tratos físicos. “A tortura do sono, a

estátua e a pancada eram utilizadas amiúde nos com-
panheiros que lá se encontravam”. No final do proces-
so foi julgada e absolvida. Entretanto, ligou-se a um
movimento recém-constituído, onde integrou a comis-
são da Luta das Mulheres. “Falava-se de igualdade e
emancipação, tentando-se criar uma consciência so-
bre o papel da mulher na sociedade, gritava-se “abai-
xo a Guerra Colonial”, diz, salientando que a ligação a
este grupo lhe custou mais um mês de detenção, jun-
tamente com o pai, em consequência da sua interven-
ção numa grande manifestação organizada por mulhe-
res e que teve a adesão de milhares de pessoas – em
8 de Março de 1962. A investida da polícia de choque
acabou com o ajuntamento e a sua detenção foi mais
curta que a primeira mas mais dolorosa. “Imensas
pessoas foram detidas. Levaram-nos para o Governo

(Cabo Verde), um campo de concentração para exila-
dos políticos, e alguns assassinados como o General
Humberto Delgado ou o escultor Dias Coelho. O Parti-
do Comunista Português representou a principal estru-
tura organizada de oposição à ditadura mas havia re-
sistência um pouco por todo o lado. Álvaro Monteiro,
67 anos, natural do Barreiro, foi preso pela PIDE na
sequência das eleições de 1969, onde figurava como
candidato pelas listas da oposição (CDE), no distrito
de Setúbal, à assembleia nacional. Os resultados fo-
ram acima dos valores esperados e suportados pelo
Estado, já que tinha sido criado um decreto-lei que
instituía a liquidação das despesas eleitorais com os
boletins de voto nos distritos onde o resultado da opo-
sição fosse superior a 20%. Alguns meses após as
eleições, Álvaro foi preso, com mais oito elementos,

As antigas salas de interrogatório no último piso do edifício

Abaixo do nível do solo ficavam algumas celas de isolamento

No antigo edifício das celas colectivas ainda se pode ler a sigla
 PVDE – Polícia de Vigilância e Defesa do Estado

Civil de onde fomos transferidos para a sede da PIDE.
Essa noite foi horrível”, recorda, salientando que foi
“selvaticamente agredida”. “O espancamento foi ge-
neralizado. Lembro-me que os agentes da PIDE batiam
onde calhava. A parte vulnerável de uma mulher é os
seios, onde fui violentamente fustigada com um «ca-
valo-marinho»”. Passados dois anos, e como já esta-
va referenciada como activista, foi novamente detida
durante 15 dias em consequência da aproximação do
1º de Maio. Actualmente faz parte da URAP – União
dos Resistentes Anti-Fascistas Portugueses.

O movimento cívico “Não Apaguem a Memória” é
defensor da criação, no casarão da Rua do Heroísmo,
de um núcleo museológico sobre a luta antifascista.
“O acto já foi proposto mas as negociações ainda não
foram concluídas” refere Maria Rodrigues, elemento
da organização. 

Imagens de 26 de Abril de 74 aquando da entrada das forças armadas no edifício


