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O Círculo Cultural promoveu, no passado dia 17 de maio, no seu auditório, uma singela 

homenagem ao Capitão Salgueiro Maia e ao Movimento das Forças Armadas, aproveitando o 

momento das comemorações dos 40 anos do 25 de Abril, cuja cerimónia ficou registada para 

memória futura, em áudio, vídeo e fotografia, numa prestimosa colaboração e apoio do Centro 

de Investigação Professor Doutor Veríssimo Serrão. A mesa engalanada por um vistoso arranjo 

de cravos, foi presidida pelo presidente do Círculo Cultural Scalabitano, Eliseu Raimundo e 

contou com os convidados Zeferino Silva, sócio do Círculo, vizinho, amigo e grande admirador 

de Salgueiro Maia, os coronéis Garcia Correia e Correia Bernardo que em conjunto com 

Salgueiro Maia e outros heróis do 25 de Abril, planearam e organizaram a Revolução dos 

Cravos e, também, Natércia Maia, a viúva do Capitão Salgueiro Maia que, como ele, tem o dom 

da humildade e da simplicidade, certamente as qualidades necessárias e fundamentais que 

acompanharam, nas alegrias, nas tristezas o seu marido e  que  num silêncio ativo, porque em 

silêncio também sofreu e aguardou… o homem que pelo seu grande valor e coragem foi 

escolhido pelos seus companheiros para chefiar a coluna militar que, partindo da Escola 

Prática de Cavalaria de Santarém para Lisboa, deu a vitória à liberdade e à democracia. 

A sessão iniciou-se com a música da marcha militar, abundantemente ouvida por 

ocasião do 25 de Abril, com o som do primeiro comunicado do MFA e dos acontecimentos 

mais marcantes do largo do Carmo, seguido do poema 25 de Abril, de Sophia de Mello B. 

Andresen, dito por Francisco Selqueira do Veto Teatro Oficina. Entretanto, Eliseu Raimundo, 

presidente do Círculo Cultural Scalabitano, pronunciou as palavras de boas-vindas e frisou que, 

ao coincidirem as comemorações dos 40 anos do 25 de Abril com as comemorações dos 60 

anos do Círculo Cultural, era com enorme satisfação e orgulho poder contar, nesta celebração, 

com personalidades tão relevantes para a história nacional, lembrando ainda que o Círculo na 

sua actividade cultural foi sempre um baluarte na resistência à ditadura, na defesa da 

liberdade e do debate livre, apesar de ter estado inscrito nos seus primeiros estatutos, a 

proibição de se discutir sobre política e religião, tão ao gosto dos dogmas da ditadura 

salazarista. 

Deixando a palavra a Zeferino Silva, este lembrou que, em notícia de O Jornal, de 10 

março de 1978, depois de regressado dos Açores, para onde Salgueiro Maia fora destacado 

sem qualquer razão explícita, em conjunto com alguns dos militares (entre os quais o coronel 

Garcia Correia), foi realizada uma reunião em casa de Salgueiro Maia de um conjunto de 

militares designados de melantunistas  que integrava, ainda, um conjunto de civis, entre os 

quais Zeferino Silva que em Santarém, por ocasião do PREC, se auto-intitulou Comité da 

Defesa da Revolução em Santarém. Continuou o elogio do capitão Salgueiro Maia relembrando 

que em 1984, candidatou-se contra a Aliança Democrática e foi eleito presidente da Junta de 

Freguesia de Marvila, pelo Partido Socialista e que na campanha eleitoral este, além de uma 

bandeira,  utilizava um megafone que tinha sido o que Salgueiro Maia utilizara no largo do 



Carmo nas conversações com o governo do anterior regime, refugiado no Quartel do Carmo. 

Recordou que em O Ribatejo, de 1992 referiiu-se  às reformas  atribuídas aos inspectores da 

PIDE, Óscar  Castro e Augusto Bernardes,  pelos serviços relevantes prestados à Pátria pelo  

governo desse tempo, quando por ocasião do mesmo o do Supremo Tribunal Militar recusara 

uma reforma àquele homem, Salgueiro Maia, que no dia 25 de Abril lhes deu voz de prisão.  

Seguiu-se a intervenção do Coronel Correia Garcia que honrou o Círculo Cultural com a 

primeira apresentação pública do mapa sobre o qual se delineou o Plano B, cujo original 

acompanhou a deslocação da Escola Prática de Cavalaria de Santarém para Abrantes. Iniciou a 

sua explicitação, ressalvando o carácter frontal e humilde de Salgueiro Maia, bem como a 

intrínseca “arte de comandar”, rematando que Salgueiro Maia “foi o homem certo no lugar 

certo”, que no Terreiro do Paço e depois no Quartel do Carmo, em pleno teatro de operações 

revoltosas tomou as decisões certas na hora certa e, por isso, tornou vitoriosa a revolução de 

25 de Abril.  

Seguidamente, alertou publicamente para a extinção da Escola Prática de Cavalaria de 

Abrantes e mostrou-se preocupado com os documentos e memórias históricas da Escola 

Prática de Cavalaria de Santarém, lamentando a extinção da EPC de Santarém, bem como 

agora a de Abrantes e comentando as atitudes tomadas e lesivas da História. Contou ainda que 

no dia 24 de abril de 1974, o Coronel ficara incumbido de abordar o comandante da época, 

combinando um jantar nesse dia, onde o preveniu para algumas movimentações de revolta 

Acrescentou que, quando entraram os dois na EPC, verificando o comandante que o oficial de 

dia não era o que tinha nomeado, intrigado teve de acompanhar o Cor. Garcia Correia ao 

Gabinete onde iria permanecer enquanto não houvesse outro destino a dar-lhe. O então 

comandante deposto foi informado que não estava preso, mas que não lhe era permitido 

intervir nas decisões tomadas pelo movimento revoltoso, tendo este assistido,  ainda à saída 

da coluna militar chefiada por  Salgueiro Maia , ao qual se juntaram todos os que aí estavam 

em serviço militar. 

Passou de seguida a explicitar o Plano B com todos os pormenores. Elucidou que esse 

plano demorou dois dias a ser preparado em conjunto com Cor. Correia Bernardo. Os oficiais 

da EPC, liderados por homens como Garcia Correia, Correia Bernardo previram que, em caso 

de falhanço da revolução em Lisboa, e de forma a evitar o que se passara a 16 de março,  as 

munições e material de guerra de reserva na EPC serviriam o Plano B, ou seja, o plano de 

defesa de Santarém, que não seria mais do que uma forma de  planear a resistência da 

revolução, em Santarém, com o objectivo de defender todos os “camaradas” envolvidos na 

sua preparação e ação. Nesse mapa estão assinalados 7 pontos que marcaram os pontos 

estratégicos de entrada da cidade. Na própria EPC, onde foram colocadas as munições e alguns 

carros de combate, organizou-se  a acção que deveria tornar Santarém num bastião de 

resistência e de defesa da Revolução, não desconhecendo o apoio essencial de alguns 

aquartelamentos do norte do país. Tal felizmente não veio a ser necessário, pois a grande 

capacidade militar de planeamento e a heroicidade do movimento, bem como o apoio 

espontâneo do povo que ansiava pela libertação da ditadura criaram as circunstâncias fulcrais 

à vitória do 25 de Abril. 



Tomou a palavra o Coronel Correia Bernardo que foi o planeador, o condutor de todas 

as operações que saíram de Santarém na madrugada do dia 25 de Abril. Impelido pelo desígnio 

de não deixar perder as memórias sobre o papel da EPC de Santarém na Revolução do 25 de 

Abril, incentivado pelo próprio Salgueiro Maia e depois por José Niza, o Cor. Correia Bernardo 

escreveu um livro Participação da Escola Prática de Cavalaria no 25 de Abril de 1974, apoiado 

pelo Estado Maior do Exército e pelo Governo Militar de Lisboa que é manifestamente um 

testemunho histórico, de tudo o que até aí não fora dito. 

 

 

 


