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Description level

P

Reference code

PT/PR/AHPR/GB/GB0102/3912

Title type

Formal

Title

Representação de um Grupo de Independentes

Date range

1977-05-18 - 1977-05-18

Dimension and support

1 maço numa caixa

Holding entity

Presidência da República

Scope and content

Common name

Documento dirigido ao Presidente da República, Ramalho Eanes, subscrito pelo General Silvino Silvério
Marques e pelo Licenciado em Direito, Guilherme de Brás Medeiros, manifestando as suas preocupações
sobre a situação político-económica do país.
Do documento constam dezenas de outras assinaturas de cidadãos com várias profissões.
O documento inclui o despacho original do PR Ramalho Eanes «À Casa Civil (Assessoria Política) para
análise e eventualmente "resposta" directa ou indirecta»
Chefe de Estado, Correspondência, Movimento de opinião, Situação económica, Situação política

Physical quota

GB.3912

Deposit quota

3912

Notes

1- Silvino Silvério Marques nascido na Nazaré em 23 de março de 1918 foi um militar e alto funcionário do
Ultramar português.
Concluiu os estudos secundários em Lisboa, tendo frequentado os preparatórios de Engenharia na
Universidade de Lisboa e o curso de engenharia militar na Escola do Exército. Seguiu a carreira militar,
tendo chegado a general.
Foi Governador de Cabo Verde, de 1958 a 1962, Governador de Angola, de 1962 a 1966, administrador da
Siderurgia Nacional, de 1967 a 1970, Director interino da Arma de Engenharia e 2.° Comandante da
Região Militar de Moçambique, desde 1971 a janeiro de 1973. Foi vogal do Conselho Superior Ultramarino
até 1973, mas não foi reconduzido por desavenças com o então Presidente do Conselho, Marcelo
Caetano, no âmbito da política ultramarina. Em dezembro de 1973 foi colocado na Direção de Instrução do
Estado Maior do Exército. Depois do golpe de Estado de 25 de Abril de 1974, em maio desse ano, foi
convidado pelo Presidente da República, General António de Spínola para o cargo de Governador de
Angola, cargo que ocupou até finais de julho, por não dar garantias de cumprir as instruções da Junta de
Salvação Nacional, na preparação das negociações para a independência. Passou à reserva em 1975. Em
15 de janeiro de 1994 abandonou a cerimónia de inauguração do monumento aos combatentes do
Ultramar, em protesto pelo então Presidente da República, Mário Soares ter presidido à cerimónia.
Era irmão do também General Jaime Silvério Marques.
Faleceu em Lisboa no dia 1 de outubro de 2013.
pt.wikipedia.org/wiki/Silvino_Silvério_Marques
2- O Dr. Guilherme Brás Medeiros nasceu em 1917 em Avelar, Ansião. Estudou Direito na Universidade de
Lisboa.
Foi Presidente da Direção do Sporting Clube de Portugal ao longo de 11 anos (de 1959 a 1961 e de 1965 a
1973).
Foi Administrador do «Diário Popular», sendo o grande responsável pelo êxito deste vespertino.
Apesar de ser uma figura claramente simpatizante do regime do "Estado Novo", mostrou-se sempre crítico
rigoroso e independente dos atos da Administração Pública.
Faleceu no dia 30 de agosto de 1994, na sua residência em Lisboa, com 82 anos de idade.
viajandonotempo.blogs.sapo.pt/10813.html
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