
Carta de Leocadia Prestes a seu filho Luiz Carlos Prestes. 

México, 17/V/1939. 

Meu querido filho! 

Faço os mais ardentes votos para que estejas com saúde e que o teu prolongado silêncio 

seja motivado por causas que não dependem de ti. Bem podes imaginas a profunda 

tristeza e graves preocupações que oprimem o meu coração que não cessa de pulsar por 

ti, porém, esta é a vida e posso assegurar-te que vivo intensamente. Pensando em ti, na 

tua vida cheia de exemplos de coragem e abnegação, sempre em luta pela justiça, sinto-

me com forças para resistir a tantos sofrimentos e as minhas energias como que se 

revigoram. Não compreendo por que impedem nossa correspondência que não pode 

prejudicar o regime instituído em nosso país, pois tratam-se de cartas de carinho de mãe 

para filho e vice-versa. Não me posso compenetrar que agindo assim as autoridades 

tenham em vista levar-nos ao desespero, pois isto também não aproveitaria a ninguém. 

Parece-me, entretanto, que nada deveria impedir que uma mãe recebesse notícias de seu 

filho, por mais criminoso que ele fosse e que permitissem que as palavras de consolo e 

amor materno chegassem a um prisioneiro já condenado. Mas como fazer compreender 

que estão em erro?! 

Peço-te, meu querido filho, que conserves a tua calma e dignidade e que não percas a 

paciência mesmo nos momentos mais difíceis. Só assim poderemos resistir a esta triste 

situação. Mais que nunca precisamos ser fortes, pois devemos pensar nos milhares de 

seres humanos que sofrem ainda mais que nós nesta hora trágica que o mundo atravessa. 

Tenhamos esperanças de melhores dias para toda a humanidade.  

Devo dizer-te que continuo sem carta de Olga, mas soube que até abril estava com 

saúde e que a sua situação era bastante suportável. Temos escrito a ela e há dias 

passamos um telegrama pedindo notícias e dando-lhe o nosso novo endereço. Também 

telegrafei ao Dr. Sobral Pinto pedindo que te comunicasse a nova direção que é: 

Avenida Baja California, nº 325, dep.to 10, México. D.F. 

A Anita está muito forte e crescida e demonstra uma grande inteligência. Lygia esteve 

de cama, com gripe, porém já está restabelecida. Eu sempre forte e pronta para a luta, 

por que tenho sempre o pensamento posto em ti e na tua sorte. Recebi há dias uma 

cartinha da Mamãe, que estava com saúde, e dizia-me que te havia escrito e esperava a 

tua resposta. Tuas irmãs estão com saúde e enviam-te saudades e votos de boa saúde. 

Bem, meu querido filho, vou encerrar estas linhas, por que já é hora de levar esta carta 

ao correio. Recebe abraços e beijos das duas pequenas e um apertado abraço de tua mãe 

que te beija com carinho, 

    Leocadia. 


