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Portugal, país neutral durante a II Guerra Mundial, foi um dos poucos portos de abri-

go europeus para um grande número de refugiados, fugidos da guerra e da persegui-

ção hitleriana. A Polícia de Vigilância e Defesa do Estado (PVDE) controlava as entra-

das destes refugiados que só podiam permanecer temporariamente em Portugal. O 

exílio definitivo era impedido. Em Lisboa ouvia-se falar todas as línguas europeias e 

tornou-se num importante centro de espionagem, onde circulavam clandestinamente 

informações, mercadorias e pessoas. Efetivamente, durante a II Guerra Mundial, em 

Lisboa, mais particularmente no Estoril, viveram, alguns clandestinamente e com pas-

saportes falsos, muitos ex-governantes europeus, aristocratas, ex-monarcas, escrito-

res, músicos e atores, expulsos pela ocupação alemã dos seus países, como é o caso 

do milionário Charles Guggenheim, a futura primeira-ministra da Índia, Indira Nehru, 

o economista John Maynard Keynes, o escritor Franz Werfel (referido na peça), o 

cineasta Jean Renoir e o aviador, e autor do Príncipezinho, Saint-Exupéry. Muitos 

colaboraram com MI6, a Agência Secreta Britânica, como é o caso do arménio Nubar 

Gulbenkian (filho do milionário, referido na peça), Graham Greene, autor de inúmeros 

livros de espionagem, Ian Lancaster Fleming, escritor e o criador da figura de James 

Bond e Josephine Baker, cantora (uma das personagens da peça).  

Os agentes secretos da Alemanha estavam alojados essencialmente no Hotel Atlânti-

co, no Grande Hotel do Monte Estoril e no Hotel do Parque, enquanto o Grande Hotel 

de Itália, no Monte Estoril, e o Hotel Palácio eram os preferidos dos agentes secretos 

dos aliados.  

Datas importantes referidas na peça: 

23 Agosto de1939 - Pacto de não agressão entre a Alemanha e a Rússia  

1 de Setembro de 1939 — Invasão da Polónia — Início da II Guerra Mundial 

3 de Setembro de 1939 — Entrada da França e Inglaterra na Guerra 

10 Maio 1940—Ofensiva alemã contra o Luxemburgo, a Holanda, a Bélgica e a França 

22 Junho 1941—Invasão da Rússia 

17 de Dezembro de 1942 — foi publicamente difundida uma declaração conjunta, 

assinada pelos governos aliados e pelo Comité nacional da França Livre, segundo a 

qual os judeus da Europa estavam a ser exterminados e avisando que os responsáveis 

por esses crimes não escapariam ao castigo 

6 de Junho de 1944 — Invasão da Normandia  

A 2ª Guerra Mundial causou mais de 50 milhões de mortos 



Enquadramento Histórico: 

Aristides de Sousa Mendes do Amaral nasceu numa pequena aldeia do concelho do 

Carregal do Sal, no sul do distrito de Viseu. Pertencia a uma família aristocrática 

rural, católica, conservadora e monárquica. Instala-se em Lisboa em 1907 após a 

licenciatura em Direito, tal como o seu irmão gémeo César de Sousa Mendes. 

Ambos enveredaram pela carreira diplomática. Aristides ocupou diversas delegações 

consulares portuguesas e em 1938 é nomeado para o cargo de cônsul em Bordéus, 

França. No final de 1939, Sousa Mendes desobedece às instruções do seu governo e 

emite alguns vistos. Em Junho de 1940, e depois de se encontrar com Rabino Jacob 

Kruger, que lhe faz compreender a situação dos refugiados judeus, Aristides decide 

conceder vistos a todos os que o pedissem: A partir de agora, darei vistos a 

toda a gente, já não há nacionalidades, raça ou religião. Com a ajuda dos 

seus filhos e sobrinhos, do seu secretário, Seabra, e do rabino Kruger, e em menos 

de uma semana, ele carimba passaportes e assina vistos, que irão permitir a saída 

de França de mais de 30.000 refugiados, sendo cerca de 10.000 judeus. A 23 de 

Junho de 1940 é demitido das suas funções de cônsul. A 4 de Julho de 1940, Sala-

zar ordena a abertura de um processo disciplinar contra Aristides de Sousa Mendes. 

Como consequência, Aristides de Sousa Mendes é afastado da Carreira Diplomática 

e afastado de qualquer atividade profissional, sendo marginalizado pelos seus pares, 

familiares e amigos. O cônsul demitido e sua família, bastante numerosa (14 filhos), 

sobrevivem graças à solidariedade da comunidade judaica de Lisboa. Os filhos, per-

seguidos e não podendo encontrar trabalho em Portugal, são obrigados a emigrar.  

Dois deles, logo em 1943, juntam-se ao exército americano e até participam na 

invasão da Normandia a 6 de Junho de 1944. Aristides de Sousa Mendes faleceu 

muito pobre, a 3 de Abrilde 1954, no hospital dos franciscanos em Lisboa. 

Posso ter errado, mas se errei não o fiz com intenção tendo procedido 

sempre segundo os ditamos da minha consciência que, apesar do esgota-

mento nervoso que sofri e sofro ainda pelo excesso de trabalho suporta-

do, passado semanas quase sem dormir, nunca deixei de me guiar no 

cumprimento dos meus deveres com pleno conhecimento das minhas res-

ponsabilidades e o meu desejo é mais estar com Deus contra o homem do 

que com o Homem contra Deus.  

Não podia assistir sem ajudar e fi-lo como católico. Não me arrependo do 

que fiz e tudo o que me aconteceu depois eu aceito com amor… 
 

Em Israel existe uma floresta com o nome de Aristides Sousa Mendes, com 10.000 

árvores. Uma por cada judeu que salvou! 

Na sombra de Salazar é uma homenagem a Aristides de Sousa Mendes, cônsul 

português em Bordéus. Pretende dar a conhecer o papel deste grande homem na 
fuga de refugiados, oriundos de diversos países europeus, de França para Portugal, 

durante a II Guerra Mundial. Contra as ordens do governo de Salazar, Aristides de 
Sousa Mendes, guiado pelos seus valores morais e religiosos, passou mais de 

30.000 vistos.  Entre estes contavam-se cerca de 10.000 judeus, que dificilmente 

teriam sobrevivido. Na Sombra de Salazar mostra, também, como funcionavam 
as operações de espionagem em Lisboa, nesse período conturbado, através da his-

tória de um espião português. 
Apesar de parte do texto ser ficcionado a maioria dos acontecimentos baseiam-se 

em factos reais e parte das personagens existiram realmente.   
 

Ficha Técnica: 
Produção —  AEFGA 

Texto e edição audiovisual — Teresa Freitas  
Revisão — Manuela Inácio 

Encenação, cenários e adereços — Cristina Semedo, Elsa Nunes e Teresa Freitas 

Direção musical e vocal –  Rui Moura 
Operadores de som, luzes, imagem e multimédia — Ana Plácido, Elsa Nunes e 

Maria Araújo  
 

MÚSICA  
Teclas — Rui Moura 

Guitarras e Baixo- Constança Pereira, Cristiano Glória, David Brites, Rafael Colaço  
Bateria — Gonçalo Abreu 

Vozes — Inês Garcia, Joana Pestanudo, Maria Alves, Rafael Colaço, Ruben Luís    

Rui Moutinho, Sara Filipe  

 

ATORES 

Aristides de Sousa Mendes e Manuel (pescador, livreiro…) - Rafael Colaço 

Seabra - Vasco Fernandes 
Claire — Alexandra Figueiredo 

Jan - Lourenço Pina 
Dr.Jacob Kruger  - Madalena Lisboa 

Isabel - Francisca Serrano 
Anninka - Beatriz Silva 

Kaisa - Ângela Nogueira 

Adeline - Carolina Almeida 
João de Mello - Rui Moutinho 

Rosarinho - Sara Filipe 
Maria do Carmo - Isabel Serrano  

Mary - Fátima Marques  

Josephine Baker - Madalena Veiga 
Ana Maria - Beatriz Cunha 

Adelaide - Maria Alves   
Maria da Conceição - Ana Tarita 

Clarinha - Carolina Mendonça  
Madalena - Vera Garcia 

Polícia - Cristina Semedo 
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