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ABRILADAS 
 

Parte II 
 

DO PRONUNCIAMENTO DE 1961 À REVOLTA MILITAR DE 1974 
 
 
 
3. A REVOLTA MILITAR DE ABRIL DE 1974 
 
 Sendo um acontecimento mais recente e incomparavelmente mais conhecido do que o 
episódio de 1961, não julgamos necessário, até para não alongar este já extenso artigo, 
pormenorizar a evolução dos acontecimentos de 1974 de forma análoga à utilizada no primeiro 
caso. 
 O processo que conduz ao 25 de Abril tem a sua génese em acontecimentos ocorridos 
no seio das FA – mais nitidamente no Exército – e com elas relacionados. Primeiro, a 
contestação ao Congresso dos Combatentes, que os sectores mais conservadores pretenderam 
instrumentalizar. Seguidamente, e de forma mais organizada, a luta administrativa dos jovens 
capitães do Quadro Permanente (QP) contra legislação que antecipava a promoção ao posto de 
major de outros oficiais, ex-milicianos, também capitães do QP, mas que, do antecedente, se 
encontravam atrás dos oficiais contestatários. Esta desprestigiante violação do princípio da 
antiguidade era, sobretudo, uma medida desesperada para retardar a promoção a major de 
oficiais que, embora mais antigos do que os ex-milicianos, eram bastante mais jovens por 
terem cursado a Academia Militar na idade normal do acesso ao ensino superior. Deste modo, 
ganhavam-se oficiais superiores em idade compatível com o tipo de funções que 
desempenhavam nos teatros de operações e, concomitantemente, retardava-se a promoção dos 
mais jovens, que, deste modo, ficavam mobilizáveis para o comando das subunidades tipo 
companhia. Pode dizer-se que o movimento contestatário obteve os resultados pretendidos e 
que, ao findar o ano de 1973, estava concluída a fase "corporativa" do processo. Por essa 
altura, o governo tenta desmobilizar os descontentes, mediante o maior aumento percentual de 
vencimentos até então registado. O soldo de um capitão passava de 7000$00 para 9900$00! 
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 Sublinhe-se, todavia, que a primeira fase do movimento decorreu já em ambiente de 
rotura com a disciplina. Quando, a 9 de Setembro de 1973, se reúnem numa herdade alentejana 
cerca de centena e meia de capitães e subalternos, tal atitude significa já que há um problema 
cuja resolução não conta com a compreensão e o apoio da hierarquia. É por esse motivo que a 
reunião é planeada com a maior confidencialidade e nela são utilizadas as maiores medidas de 
segurança. Contrariamente às reuniões de 1961, quem nela participou não estava autorizado a 
fazê-lo nem era portador de guia de marcha. Corriam-se riscos. Mas a lealdade e a 
camaradagem não desaparecera no relacionamento com os superiores. Assim, muitos dos 
oficiais, após as reuniões, faziam relatos das mesmas aos seus comandantes de unidade. 
 É a partir do final de Novembro de 1973 que a maioria dos militares que faziam parte 
dessa estrutura de luta corporativa iniciam, propriamente, a contestação ao regime. A questão 
fundamental é a guerra. Não se contesta a defesa do Ultramar. Deseja-se, isso sim, sentir que os 
sacrifícios que a mesma impõe aos militares são publicamente assumidos como resultantes da 
vontade colectiva da maioria dos portugueses. Há ali, antes de qualquer consideração política, 
uma questão vincadamente afectiva – ao combatente está a faltar a "cumplicidade" da Nação. 
Daí à percepção colectiva de que a Nação não pode, livremente, manifestar a sua opinião vai 
um passo muito pequeno. O maior contributo para essa consciencialização acaba por ser a 
publicação, em Fevereiro de 1974, do livro do Gen. Spínola, "Portugal e o futuro". O livro, 
escrito pelo n.º 2 da hierarquia militar, e publicado com um parecer favorável do n.º 1 e 
CEMGFA, General Costa Gomes, constituiu, por si só, uma certa forma de pronunciamento 
militar. Aqui, além de novo envolvimento de Costa Gomes, as semelhanças com os 
acontecimentos de 1961 são grandes. Neste caso, porém, o "pronunciamento" cai no domínio 
público. Os "ultras" do regime impõem uma posição pública das altas hierarquias das FA, cujo 
tom possa anular ou contrariar os efeitos produzidos pelo livro de Spínola. Assim, a 14 de 
Março, a esmagadora maioria dos oficiais generais dos três Ramos das FA comparecem no 
palácio da Assembleia Nacional, em S. Bento, onde, pela voz do mais antigo, Gen. Paiva 
Brandão, declaram que "as FA não fazem política" e manifestam a determinação de 
continuarem "unidos e firmes no cumprimento do dever". Marcelo replica afirmando que 
"escuta e aceita a vossa afirmação de lealdade e disciplina". Nesta triste encenação, que ficou 
conhecida como a manifestação da brigada do reumático, estão ausentes os dois chefes 
militares do topo da hierarquia – Costa Gomes e Spínola. Tal como em 1961, é então chegada a 
hora do contragolpe. Do mesmo modo que Salazar resolvera "demitir o Golpe de Estado", 
também Marcelo Caetano opta pela demissão dos dois Generais, a qual é tornada pública no 
dia seguinte, 15 de Março. Na noite desse mesmo dia – que poderemos considerar 
correspondente à reunião das 17 horas de 13 de Abril de 1961 – alguns militares ligados ao 
Movimento dos Capitães julgaram ser possível, sem grande preparação, responder pelas armas 
à demissão dos dois generais. À falta de audácia dos generais de 1961 contrapunha-se, agora, o 
excessivo entusiasmo de um punhado de capitães. O resultado, contudo, não foi muito melhor. 
A única unidade que, efectivamente, saiu do quartel – estamos a 16 de Março – foi o 
Regimento de Infantaria n.º 5, das Caldas da Rainha, que marchou sobre Lisboa para, às portas 
da cidade, inverter a marcha e regressar à origem, conhecedores que estavam da singularidade 
da iniciativa. 
 O acto seguinte é a Revolta Militar da noite de 24 para 25 de Abril, cuidadosamente 
preparada no mais completo respeito pelas doutrinas militares aplicáveis. Repare-se que 
escrevemos revolta militar e não golpe de Estado ou revolução. Na realidade, as três situações 
vieram a verificar-se, mas em sequência. Convém recordar que um golpe de Estado pode ser 
levado a cabo, ao bom estilo latino-americano, sem que haja uma revolta militar. É o caso do 
derrube de um governo pelas Forças Armadas, devidamente comandadas pelos seus chefes 
institucionais, como sucedeu no Chile em 1973. Neste caso não há, normalmente, quebra da 
disciplina interna das FA nem se colocam problemas de legitimidade relativamente aos 
diversos graus da hierarquia. Nesta modalidade, após o golpe de Estado, não é provável que se 



 3 

siga nenhum período revolucionário. De facto, não teria lógica que as FA, como Instituição, 
conquistassem o poder para, logo depois, o verem flutuar ao sabor das marés revolucionárias. 
 Voltemos, pois, à Revolta Militar de 1974. Sendo, embora, dos episódios menos 
discutidos da "Revolução dos Cravos" – o que se compreende, dado ser um tema de difícil 
análise por parte da generalidade dos cidadãos – a revolta militar da madrugada de 25 de Abril 
deixou profundas marcas na Instituição Militar e condicionou, para o bem e para o mal, muitas 
das situações vividas durante o período revolucionário e, no que toca às próprias FA, mesmo 
para além dele. 
 Tendo sempre presente a importância que os militares dão à obediência, à lealdade e à 
disciplina, valores espirituais que todos os graus da hierarquia esperam usufruir dos seus 
subordinados, reconstituamos, em traços gerais, os acontecimentos da madrugada de 25 de 
Abril numa hipotética unidade tipo Regimento: 
 
1. Após o sinal de início das operações, transmitido através de uma rádio privada, por volta da 
meia-noite de 24, os oficiais revoltosos dirigem-se à unidade. São, salvo raras excepções, 
capitães. A unidade tem um Comandante (Coronel), um 2.º Comandante (Tenente-Coronel) e 
mais 3 Majores. A essa hora da noite, encontram-se em suas casas e lá permanecem, 
tranquilamente, porque não fazem parte do movimento. Regra geral, são oficiais sem qualquer 
vínculo político ao regime no poder mas que, pelas mais variadas razões, não exteriorizaram, 
no devido tempo, posições que aconselhassem o seu chamamento para o movimento. 
2. Já no interior do quartel, os oficiais revoltosos congregam o apoio de grande parte dos 
oficiais e sargentos milicianos e, seguidamente, acordam as praças e mandam formar as 
companhias. 
3. Perante as tropas formadas, é dada a conhecer a finalidade daquela insólita mobilização. É 
dito às praças que só sairão para o exterior os que, de livre vontade, o desejarem. Se algo correr 
mal, a responsabilidade cairá sobre os ombros dos capitães comandantes das companhias, 
esquadrões e baterias. 
4. A adesão é praticamente total. De acordo com os planos de operações elaborados pelo 
Movimento das Forças Armadas (MFA) – assim passara a designar-se o Movimento dos 
Capitães – uma parte do regimento sai para os objectivos que lhe foram atribuídos (e aqui, sim, 
começa a desenrolar-se o golpe de Estado) e outra parte fica no quartel, de prevenção rigorosa. 
5. Alta madrugada, do Quartel-General da Região Militar telefonam para casa do Coronel 
comandante a perguntar se se passa algo de anormal na unidade. Surpreendido com a pergunta, 
responde que vai informar-se. Liga para o quartel, pedindo para falar com o oficial de dia. 
Atende um dos capitães revoltosos que, diplomaticamente, lhe explica estar o regimento a 
cumprir ordens do MFA, sendo conveniente que o comandante aguarde em casa o final das 
operações. 
6. Os outros oficiais e sargentos do regimento, na sua maioria, tomam conhecimento do que se 
está a passar através da rádio, já na manhã de 25 e, em não poucos casos, quando chegam ao 
quartel e vêem a Porta de Armas fechada. Se são de patente superior ao do capitão do MFA 
mais antigo, são convidados a aguardar em casa o termo das operações; se são de patente 
inferior, é consentida a entrada aos que pretenderem aderir. 
 
 Apesar da situação acima descrita corresponder, necessariamente em grandes linhas, ao 
sucedido nos primeiros 3 ou 4 dias, o certo é que, logo depois, é restabelecido o comando da 
maioria das unidades com os comandantes de 24 de Abril! Os "saneamentos" imediatos, sob a 
forma de passagem à reserva, apenas abrangem os oficiais generais. Mas essa aparente 
normalização não conseguiu esconder por muito tempo duas questões fundamentais: 
 

• Que havia militares que tinham arriscado a vida e a profissão e que, portanto, detinham 
uma certa legitimidade revolucionária, mas constituíam uma minoria e eram de baixa 
patente; 
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• Que a maioria dos oficiais generais e oficiais superiores, não só não haviam arriscado o 
que quer que fosse – o que lhes retirava legitimidade perante os problemas que a 
revolução ia pondo – como sentiam, em muitos casos, que haviam sofrido uma 
humilhação em termos profissionais. 

  
 Se um panorama desta natureza estava, porventura, adequado à revolução democrática 
que se pretendia levar a cabo em Portugal, era de todo indesejável no processo tendente à 
resolução da questão ultramarina. Se é certo que a História se não faz com "ses", não resistimos 
à tentação de traçar a seguinte hipótese: 
 

• Em Portugal existia, há longo tempo, um regime democrático. 
• Apesar disso (tal como sucedeu com a França, por exemplo) o governo português 

decidira opor-se militarmente aos movimentos de libertação em Angola, Guiné e 
Moçambique. 

• A partir de Abril de 1974, o governo decide negociar com os movimentos de libertação 
o fim das hostilidades, pretendendo realizar referendos sobre a independência em cada 
um dos territórios. 

  
 Ninguém de boa-fé e minimamente conhecedor da situação ultramarina negará que, 
mesmo assim – sem revolução em Portugal e com as Forças Armadas perfeitamente 
disciplinadas e enquadradas – a resolução do problema implicaria grande firmeza, política e 
militar, e seria de difícil solução. Se, como foi o caso, os movimentos de libertação não 
aceitassem os referendos (partindo do princípio de que o governo português conseguia realizá-
los) a situação cairia no impasse. 
 Apesar de o cenário atrás descrito nunca ter existido, as críticas e lamentações que, com 
frequência, se fazem ao processo de descolonização, ainda se poderiam entender numa 
conjuntura semelhante. A realidade, porém, foi bem diferente e, por muito que à generalidade 
dos portugueses possa custar, o tempo para uma descolonização controlada passara há muito. 
 À data do 25 de Abril, após 13 anos de guerra em três distintos e distantes teatros de 
operações, o Exército debatia-se já com graves problemas no enquadramento das unidades 
operacionais, em oficiais e sargentos do QP. No que respeita aos oficiais, o número de alunos 
na Academia Militar reduzira-se para valores incrivelmente baixos, insuficientes mesmo para 
tempo de paz.  
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 Para colmatar a cada vez maior falta de capitães do QP, o governo iniciara, em 1970, a 
formação de capitães milicianos "de aviário". Os futuros comandantes de companhia eram 
seleccionados durante o normal Curso de Oficiais Milicianos (3 meses), após o que eram 
enviados para um dos teatros de operações para, como adjuntos de um capitão do QP, fazerem 
um curto "estágio" com a duração de 4 meses. Seguidamente, regressavam à Metrópole para, já 
graduados no posto de Tenente, frequentarem o Curso de Promoção a Capitão (5 meses). Uma 
vez concluído o curso, com apenas 1 ano de serviço, eram mobilizados como comandantes de 
companhia e graduados no posto de Capitão (um capitão do QP chegava a este posto apenas 7 
anos depois do ingresso na Academia Militar). Em meados de 1972 havia já nos teatros de 
operações vários batalhões cujas 3 companhias de caçadores (ou equivalente) eram 
comandadas por oficiais desta origem. Parece desnecessário sublinhar que, ainda antes de Abril 
de 1974, muitas destas unidades estavam bem longe de constituir modelos de disciplina e 
operacionalidade. O prolongado esforço de guerra, ao qual a juventude não aderia, era a causa 
directa da degradação do Exército. Como escreveu Alexis de Tocqueville, quando o espírito 
militar abandona um povo, a profissão das armas cessa imediatamente de ser considerada 
honrosa, tombando os militares para a classe mais baixa dos servidores públicos; tornam-se 
pouco estimados e incompreendidos... Daqui surge um círculo de causa e consequência, do 
qual se torna difícil escapar – a melhor parte da Nação evita a profissão militar porque esta 
não é venerada, e a profissão não é venerada dado que a melhor parte da Nação deixou de a 
seguir.1 
 Para agravar a situação, as indecisões políticas iniciais do poder constituído após 25 de 
Abril, relativamente ao futuro das colónias, deram aso a que, nas frentes de combate, se 
passassem episódios que em nada contribuíram para o controlo do processo de descolonização. 
A indecisão a que nos referimos materializa-se pela diferença de conteúdo entre o texto do 
Programa do MFA – no qual apenas se reconhecia que a solução das guerras no Ultramar era 
política e não militar e que se criariam condições para um debate... a nível nacional – e a 
posterior declaração do Presidente Spínola, em 27 de Julho de 1974, consagrando o 
reconhecimento, por Portugal, do direito de autodeterminação dos povos, com todas as suas 
consequências. 
 Assim, face à ambiguidade do texto do Programa do MFA, enquanto nalguns sectores 
as forças militares de ambos os lados entabulavam conversações e acordavam a suspensão das 
hostilidades (caso da Guiné-Bissau), noutros pontificavam as recusas dos "cidadãos em 

                                                 
1 "A democracia na América". 
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uniforme" à continuação de operações ofensivas, facto este habilmente aproveitado pelas 
forças dos movimentos de libertação para aumentarem a pressão militar e, consequentemente, 
ganharem poder negocial. Além disto, as rendições das unidades iam sendo perturbadas, na 
Metrópole, pelos partidários do "nem mais um soldado para as colónias" e, sobretudo em 
Angola e Moçambique, as novas chefias político-militares estavam longe de congregar a 
confiança generalizada de civis e militares. Se acrescentarmos a todos estes factores a enorme 
instabilidade política que, entretanto, sacudia a Metrópole, compreender-se-á que os erros 
cometidos e as situações menos dignas imputáveis às Forças Armadas foram, ainda assim, bem 
menos culposos do que a cegueira política que, durante décadas, governou o país. 
 
 Os episódios da nossa História recente aqui relembrados permitem, por fim, realçar dois 
aspectos importantes relacionados com as Forças Armadas: 
 

• Que a formação militar, assente em princípios rígidos de obediência, lealdade e 
disciplina, se foi usada pelo regime do Estado-Novo para manter os militares afastados 
da política, fomentou igualmente, no seio da Instituição, sentimentos de grande 
coragem e patriotismo que permitiram às FA participar activamente na resistência à 
ditadura. 

• Que a alta hierarquia militar perde a completa percepção das realidades quando, no 
interior da Instituição, cuida mais da sua AUTORIDADE do que do seu PRESTÍGIO.  

    
 
DAVID MARTELO 
28 de Março de 1995 


