
A vida é feita de memórias, pequenos momentos guardados numa caixinha própria, que 

nos acompanha onde quer que estejamos. Algumas distantes outras mais próximas, mas 

cada uma significativa. Se há imagens que marcam, há igualmente memórias que não 

passam, mas ficam. De tempos a tempos, regressamos a um instante, aquele que nos 

falou mais alto. Assim aconteceu com o “Assalto a Santa Maria”, a longa-metragem de 

Francisco Manso que está em rodagem neste momento. Fruto de uma vontade de ferro e 

de um sonho persistente, o navio que ficou para a história e foi capa de jornais por todo o 

mundo, como por exemplo o Paris Match, volta a navegar. A TAKE 2000 e o seu produtor 

José Mazeda têm o prazer de apresentar:

ASSALTO AO SANTA MARIA



SALTO NO TEMPO

O Assalto 

Em Janeiro de 1961 deu-se o assalto ao paquete "Santa Maria", incidente que na época 

notabilizou a contestação ao Governo de Oliveira Salazar, e introduziu a prática, depois 

muito difundida internacionalmente, de sequestrar navios e aviões com fins políticos.

O "Santa Maria" havia largado de Lisboa a 9 de Janeiro de 1961 em mais uma das suas 

viagens regulares à América Central, fazendo escala no porto venezuelano de La Guaira 

no dia 20. Entre os passageiros embarcados neste porto, contava-se um grupo de 20 

membros da DRIL - Direcção Revolucionária Ibérica de Libertação, organismo constituido 

por opositores aos regimes de Franco e Salazar, cujo comandante era o capitão Henrique 

Galvão, que embarcou clandestinamente no "Santa Maria" um dia depois, em Curaçau, 

com mais três elementos da DRIL. Galvão estava exilado na Venezuela desde Novembro 

de 1959, e em Julho de 1961 havia concluído os planos de assalto ao "Santa Maria". Fora 

escolhido este paquete por ser muito superior aos diversos navios de passageiros 

espanhóis que na altura faziam a carreira da América Central. O capitão Galvão pretendia 

deslocar-se no "Santa Maria" até à colónia espanhola de Fernando Pó, no golfo da Guiné, 

cuja tomada permitiria em seguida efectuar um ataque a Luanda e iniciar, a partir de 

Angola, o derrube dos Governos de Lisboa e de Madrid.

Horas depois da largada de Curaçau, o "Santa Maria" navegava rumo a Port Everglades, 

na Florida, com 612 passageiros e 350 tripulantes, sob o comando do capitão da Marinha 

Mercante Mário Simões da Maia, quando, precisamente à 1 hora e 45 minutos da 

madrugada de 22 de Janeiro de1961, os 24 homens de Henrique Galvão tomaram conta 



da ponte de comando e da cabine de TSF, dominando os oficiais do navio. O terceiro 

piloto João José Nascimento Costa ofereceu resistência aos assaltantes e foi morto a tiro. 

Pouco depois, o "Santa Maria" alterou o rumo para leste, procurando alcançar 

rapidamente o Atlântico. A 23 de Janeiro, o navio aproximou-se da ilha de Santa Lúcia e 

desembarcou, numa das lanchas a motor, 2 feridos graves com 5 tripulantes, 

comprometendo a possibilidade de atingir a costa de Africa sem ser detectado. No dia 25, 

o paquete cruzou-se com um cargueiro dinamarquês, traindo a sua posição, o que 

permitiu a um avião norte-americano localizar o "Santa Maria" horas depois. Finalmente a 

2 de Fevereiro o "Santa Maria" fundeou no porto brasileiro do Recife, procedendo ao 

desembarque dos passageiros e tripulantes. 

Chegou a ser considerado o afundamento do paquete, mas no dia seguinte os rebeldes 

entregaram-se às autoridades brasileiras, obtendo asilo político, ao mesmo tempo que o 

"Santa Maria" voltava à posse da Companhia Colonial de Navegação.

in Paquetes Portugueses de Luis Miguel Correia



O navio «Santa Maria»

O navio «Santa Maria», tal como o «Infante Dom Henrique», era considerado um paquete 

de luxo. Navio a vapor, de casco em aço, foi construído em 1952 nos estaleiros Société 

Anonyme John Cockerill, à semelhança de outros navios pertencentes à Companhia 

Nacional de Navegação. Foi destinado à carreira da América do Sul, para transporte de 

passageiros e de carga. 

Paquete de grande prestígio, e o único navio de passageiros português a manter uma 

ligação regular entre Portugal e os Estados Unidos da América, tornou-se palco da 

história recente de Portugal em 19 de Janeiro de 1961. 

Numa das suas viagens à América Central, entram, num dos portos de escala, vinte 

membros da DRIL (Direcção Revolucionária Ibérica de Libertação), opositores aos 

regimes ibéricos. Um dia depois, noutra paragem, o comandante deste grupo, o capitão 

Henrique Galvão, exilado na Venezuela desde 1959, também embarca. O sequestro, que 

envolve a morte de um tripulante e dois feridos graves, dura cinco dias. Ao 5º dia, o navio 

é detectado por um avião norte-americano, comprometendo, assim, o objectivo do plano 

de sequestro em atingir a costa de África. No dia 2 de Fevereiro, depois de quase duas 

semanas de sequestro, o "Santa Maria" chega ao porto brasileiro do Recife, procedendo 

ao desembarque dos passageiros e tripulantes. O afundamento do paquete chega a ser 

considerado pelo governo Português. Os sequestradores antecipam-se e entregam-se, no 

dia seguinte, às autoridades brasileiras, obtendo asilo político. O assalto do «Santa 

Maria», uma manobra de contestação revolucionária, entrou para os anais da Ciência 

Política, ao introduzir a prática de sequestrar navios e aviões com fins políticos. 

Recuperado intacto, o "Santa Maria" volta à posse da Companhia Colonial de Navegação, 

regressando no Tejo, embandeirado em arco, a 16 de Fevereiro. Sete anos depois, é 

sujeito a uma profunda modernização, passando a fazer cruzeiros à Madeira, Canárias e 

Caraíbas. Em 1973, ainda na saída da barra de Lisboa, sofre graves avarias. Após o 

cancelamento dessa viagem, é vendido para a Formosa e desmantelado. 

in Museu da Marinha 



«Santa Maria» no porto de embarque do Recife

«Santa Maria» com a faixa do DRIL, baptizando o navio de «Santa Liberdade» 



Camarote do Paquete «Santa Maria»

Salão de Jantar de 1ª Classe do «Santa Maria»



PARIS MATCH





OUTRAS NOTICIAS



PERSONAGENS

Zé Ramos (Pedro Cunha) : Um jovem comando do DRIL. Lutador, idealista, português 

de gema, que quer a todo o custo regressar ao seu país de origem e que acaba por se 

apaixonar no paquete por uma jovem e com ela viver uma história cheia de peripécias. 

Um clima de insegurança, indefinição acabará por exacerbar uma história como muitas 

outras que aconteceram no navio entre comandos e jovens passageiras, curiosas e 

fascinadas por estes heróis em busca da liberdade.

Ilda (Leonor Seixas) : Filha dum alto funcionário do governo de Salazar, apaixona-se por 

Zé, o jovem comando, com quem vive uma paixão a bordo do navio, contra as vontades 

do pai e contra o tempo que urge em terminar esta aventura. Aguerrida, lutadora, Ilda 

parece mais inclinada para uma luta armada que o próprio Zé. A sua sede de liberdade, 

pelo facto de ser mulher e viver sobre o jugo paternal, é ainda maior que a vontade de Zé 

em voltar a casa.

Capitão Henrique Galvão (Carlos Paulo) :  Membro da Assembleia Nacional depois de 

1934, escritor e político, Galvão tornar-se-á num dos elementos mais proeminentes no 

combate à ditadura do Estado Novo. Condenado por traição à pátria, encarcerado num 

quarto de Hospital, este militar consegue não só escapar da prisão a que estava sujeito, 

como iniciar uma viagem que acabará nos mares das Caraíbas, a bordo dum paquete 

português e com os olhos do mundo inteiro postos nele. Decidido, ambicioso, lutador, fiel 

e corajoso, Henrique Galvão preteriu a sua casa, família, amigos e conquistas, para 

encetar uma luta directa ao ditador que amordaçava o seu país da democracia. Oliveira 

Salazar será, até morrer no Rio de Janeiro num hospital psiquiátrico, o seu arqui-inimigo.  

O caso “Santa Maria”  foi o primeiro no seu género a nível mundial e marcou o século XX 

como uma das aventuras políticas mais extraordinárias.

Capitão José de Sotomaior (Alfonso Algra): Antigo oficial da Marinha Espanhola, este 

“velho lobo do mar”, homem de temperamento difícil, tenaz e frio, presidia um pequeno 

grupo de militares espanhóis com sede em Caracas, Venezuela. Conhece Henrique 

Galvão, num momento em que o capitão português não consegue reunir apoios para dar 

inícios aos seus planos. Sotomayor será o comandante operacional deste episódio, 

também conhecido por “Operação Dulcineia”. 



Camilo Mortágua (António Pedro Cerdeira) : Um dos mais emblemáticos comandos do 

DRIL.  Locutor de Rádio, estabelecido em Caracas, acompanhará toda a operação de 

perto e funcionará como elo de ligação entre os diversos homens que constituem esta 

força de ataque ao navio lusitano. Temperamento cordial e honesto, Mortágua viveu este 

episódio como o reflexo de tudo aquilo que sentia enquanto português deslocado do seu 

país. 

General Humberto Delgado (André Gomes) :   Líder incontestável duma oposição ao 

governo Salazarista, resultante da deturpação das eleições de 1958, o general sem medo, 

como viria a ser chamado,  é o mandatário no exílio que apoia e segue de perto todos os 

movimentos do DRIL. Tem com Henrique Galvão, uma relação privilegiada desde os 

tempos em que ambos faziam parte do regime. 

SINOPSE

Zé  é  um  jovem  emigrante  português  que  em  1960  passa  por  um  período  difícil  na 

Venezuela – o trabalho é escasso e as perspectivas poucas para tantos sonhos. 

O acaso coloca no seu caminho o capitão Henrique Galvão, um dos mais proeminentes 

opositores do regime do ditador Salazar. 

Fascinado  por  Galvão,  Zé  junta-se  a  um  grupo  de  exilados  políticos  portugueses  e 

galegos que, sob o comando do militar português, preparam a mais sensacional acção de 

protesto  jamais  levada  a  cabo: o  assalto  e ocupação do paquete  “Santa Maria”,  jóia 

da coroa da marinha lusitana. 

O assalto, que começa no dia 21 de Janeiro de 1961, no porto venezuelano de La Guaira, 

leva Henrique Galvão e os seus homens a navegar pelo Atlântico Sul durante onze dias 

inesquecíveis. Perseguidos pela esquadra americana e escrutinados pela imprensa 

internacional, os assaltantes do “Santa Maria” têm de lutar contra as tensões internas, as 

tentativas de sabotagem e o  descontentamento  dos  passageiros,  ao mesmo  tempo  

que tentam passar ao mundo uma mensagem de liberdade e esperança contra as 

ditaduras da Península Ibérica.  



Mas para Zé essa viagem vais ser muito mais do que a aventura perigosa e visionária que 

a história registará. Vai ser também o palco para uma extraordinária história de amor com 

Ilda, uma jovem passageira portuguesa cujo destino se entrelaça inexoravelmente com o 

seu. Uma paixão intensa pela qual vale a pena viver, tanto quanto vale a pena morrer pelo 

ideal da liberdade. 

UM AMOR INTEMPORAL

Zé e Ilda lutam pelos ideais em que acreditam e tentam a todo o custo lutar pelo o amor 

que os une. Contra a vontade do pai, Ilda encontra-se às escondidas com Zé. O navio 

Santa Maria, onde se conhecem, acaba por ser o refúgio das suas almas apaixonadas. E 

ao mesmo tempo o palco de uma luta permanente pela liberdade, a todos os níveis. Amar 

não escolhe nem tempo, nem idade, nem classe, e estes dois jovens apenas buscam a 

felicidade lado a lado e sonham com um país livre da ditadura. Lado a lado vão enfrentar 

tudo e todos, por um sonho: amar sem preconceitos.

ZÉ RAMOS (Pedro Cunha) ILDA (Leonor Seixas)



O FILME

Retratar uma época não é fácil, sobretudo quando poucos são já os exteriores ou 

interiores que mantêm a sua estrutura original. E torna-se ainda mais difícil quando um 

dos cenários é um navio que já não existe. Por estas razões, um filme de época é muito 

exigente em termos logísticos e só é possível hoje, ao fim de sete anos de pesquisa e 

persistência, devido ao apoio de várias entidades que acreditaram no projecto da Take 

2000.

O ICA – Instituto do Cinema e do Audiovisual,  o FICA – Fundo de Investimento para o 

Cinema e Audiovisual, a RTP, a Televisão da Galiza, a Câmara Municipal de Viana do 

Castelo e  a  Fundação Gil Eannes, tornaram  realidade um sonho antigo. Esta última, 

teve a amabilidade de ceder o navio Gil Eannes, que está sob a sua guarda, para a 

rodagem. 

Mas resta saber como é que o navio se vai fazer passar pelo Santa Maria. Pois, como? A 

resposta está nas novas tecnologias. Recorrendo ao uso de “cromas” - ou  ma is  

vulgarmente conhecidos por “pano verde”, ou “azul”, conforme as necessidades – as 

imagens captadas ao vivo irão posteriormente ser tratadas em 3D para poderem trazer à 

vida o paquete «Santa Maria». Mas não serão apenas imagens geradas em computador. 

Para que o trabalho de pós-produção possa ser  enriquecido, o próprio navio Gil Eannes 

foi alvo de uma transformação, sendo que uma equipa se encontra a construir uma 

estrutura em madeira para criar um “rosto” mais ou menos semelhante ao original. Tendo 

em conta as características do paquete «Santa Maria», apenas se poderá falar de 

parecença, mas dado o trabalho exaustivo a ser feito, andará lá perto. 



ANTES

DEPOIS



A acompanhar este trabalho mais técnico, estará o dos actores – portugueses e galegos

– que num esforço conjunto recriam uma época importante e um episódio marcante. Para 

além dos actores já mencionados, o elenco contará ainda com os portugueses:

? Vitor Norte no papel do conservador pai de Ilda (Alfredo Enes);



? Maria D'Aires (Amália Enes);

? Bruno Simões (Júlio, “camarada de armas” de Zé), 

? entre outros.

E com os galegos:

? Miguel Borines (Velo Mosquera); 

? Christian Escudero (Vitor Velo); 

? Roberto Leal (Rojo);

? entre outros.  


