
1 
 

RUMO À VITÓRIA 

O PCP E O PAPEL DAS FORÇAS ARMADAS NA LUTA CONTRA A DITADURA 

 
 
 O regime de censura que vigorou durante toda a vigência do Estado Novo não permitiu a 
publicação de muitas obras que abordassem, de forma livre, a situação política portuguesa. Desta 
circunstância se ressente, naturalmente, a bibliografia capaz de nos transmitir o que pensavam os 
Portugueses a respeito do comportamento político das Forças Armadas, nomeadamente aqueles que se 
encontravam mais activamente empenhados no derrube do regime. 
 Assim, julgamos atingir boa parte do nosso objectivo privilegiando as referências a dois livros cuja 
autoria é garantidamente anterior à data do fim do regime: Rumo à Vitória, de Álvaro Cunhal, e, num 
próximo artigo, Portugal Amordaçado, de Mário Soares. 
 Dada a importância de qualquer dos dirigentes políticos em apreço, julgamos que esta descrição da 
influência das Forças Armadas na construção e na queda do Estado Novo sairia valorizada com o registo 
das suas impressões e perspectivas, em datas já relativamente próximas do fim do regime. 
 

Rumo à Vitória aparece, em Abril de 1964, sob a forma de um relatório que Álvaro Cunhal – já 
então Secretário-Geral do Partido Comunista Português (PCP) – apresenta ao Comité Central do partido. 
Tendo como subtítulo As tarefas do Partido na Revolução Democrática e Nacional, foi peça de 
importância fundamental dos trabalhos que conduziram, em 1965, à aprovação do Programa do Partido 

Comunista Português, durante o seu VI Congresso. É evidente que nos estamos a referir a actividades 
clandestinas que, naturalmente, não eram do conhecimento do grande público. 

Logo na introdução do seu Relatório, Cunhal traça um panorama favorável à luta contra a ditadura 
e refere: 

 
 Com o agravamento das dificuldades e contradições do regime fascista, a crise deste tem-se 
acentuado nos últimos três anos. Aumentam a indignação e a vontade combativa das massas populares. 
As condições objectivas são favoráveis para o rápido desenvolvimento da luta nacional contra a 

ditadura.1 
 
 Ainda na introdução do documento, Álvaro Cunhal procura desvendar o futuro da luta de 
libertação. Aí, na nossa perspectiva, vai cometer o primeiro erro de previsão: 
 

 Os factores de ordem internacional influenciam cada vez mais a vida política de qualquer país. 
Nenhum povo oprimido pode porém esperar que a sua libertação venha do estrangeiro. Cada povo tem 
de libertar-se pelas suas próprias mãos. A ditadura fascista em Portugal não desaparecerá por um 
processo automático, em consequência das suas próprias contradições internas ou por pressão dos 
acontecimentos internacionais. Só o povo português, pela sua luta, pode varrer o fascismo de Portugal... 
[p. 10] 

 
 Cunhal visionava, assim, a queda do regime através do desencadeamento de um movimento 
popular. No capítulo por ele intitulado Pela instauração duma ordem democrática, reafirmava esta posição 
e acrescentava: 
 

 Não se pense que a destruição da máquina do Estado fascista pode começar apenas depois da 
conquista do poder, que é uma tarefa apenas para o governo que substitua o governo fascista. A 
conquista do poder só será possível se o Estado fascista começar a ser destruído antes da conquista do 
poder, no decurso da revolução democrática. Um golpe de palácio de círculos dominantes poderia 
apossar-se da máquina do Estado praticamente intacta. Mas uma revolução popular, para levar ao poder 
um governo democrático, necessita de dar, antes, profundas machadadas no aparelho militar e 
burocrático do Estado fascista. [pp. 133-134] 

                                                           
1  ÁLVARO CUNHAL, Rumo à Vitória, p. 9. 
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 Ora, a menos que o período da revolução democrática seja considerado como coincidindo com os 
últimos anos do regime, não vemos nestas afirmações de Cunhal o desenho fiel do que iria, efectivamente, 
passar-se nos 10 anos seguintes (1964-1974). 
 Na apreciação dos agrupamentos de luta contra o regime, Álvaro Cunhal identifica os que classifica 
como tradicionais e avança para o que considera serem as novas forças recentemente entradas no combate 
ao fascismo. Assim, apareceriam agora... 
 

... forças jovens, que os velhos dirigentes liberais parecem ignorar, mas que marcam uma presença activa 
no movimento antifascista: agrupamentos políticos de estudantes, de jovens oficiais, de intelectuais 
socialistas. Estas forças jovens, sobretudo as duas primeiras, nascem directamente das lutas de 
estudantes e da resistência contra a guerra colonial e mostram espírito combativo. [p. 155] 

 
 Não falta quem tenha lido nesta passagem de Rumo à Vitória a «prova» de que o PCP teria dado 
uma “mãozinha” ao Movimento dos Capitães. Uma leitura atenta do texto deixa perceber, sem sombra de 
dúvidas, que os jovens oficiais a que Cunhal se refere são oficiais milicianos, vindos do movimento 
estudantil das universidades, e não jovens oficiais do quadro permanente como os que planearam o 25 de 

Abril. Aliás, um pouco mais à frente, Cunhal diz isso mesmo: 
 

 As grandes batalhas políticas do povo português contra a ditadura nos últimos anos [...] estão na raiz 
da radicalização política dos soldados e de sectores crescentes da oficialidade. É isso que explica que, nas 
lutas travadas nas Forças Armadas, se destaquem, tanto operários e camponeses de centros industriais e 
de terras onde se têm travado grandes lutas e onde a posição do Partido é particularmente forte, como 
oficiais milicianos cuja educação política se fez no forte movimento estudantil. [p. 175] 

 
 Entrando, propriamente, na forma de pôr fim ao regime salazarista, Cunhal começa por se referir ao 
indispensável uso da força: 
 

 O povo português há muito está convencido de que, para derrubar a ditadura fascista e instaurar a 
democracia, será necessário o recurso à força. Trata-se de uma conclusão geral, sobre a qual se não 
ouvem hoje vozes discordantes na Oposição. [p. 165] 
 E qual é o acto de força que pode provocar o derrubamento do governo fascista e levar ao poder um 
governo democrático? O Partido Comunista responde: é o levantamento nacional, é a insurreição 
popular, é a luta armada do povo e dos militares revolucionários, vencendo e destruindo o aparelho 
militar e repressivo fascista. [p. 167] 
 Não é por acaso que o Partido designa a insurreição por “levantamento nacional”. Com essas palavras 
traduz-se a ideia de que o choque decisivo e final contra a ditadura será desencadeado, não como 

resultado duma «conspiração» feita à margem da luta popular, antes numa situação de luta política 
intensa e generalizada das massas populares. [pp. 169-170 – sublinhado nosso] 

 
 Mais uma vez, a história não se fez do modo como previra – ou desejara – Álvaro Cunhal. De facto, 
se é verdade que o 25 de Abril se não fez à margem do que se admitia serem as aspirações da maioria dos 
portugueses, não é menos verdade que se andava bem longe de uma situação de luta política intensa e 

generalizada das massas populares. O próprio Cunhal reconhece, de resto, ser esta a realidade da época 
em que escrevia quando, umas linhas à frente, dizia: 
 

 Alguns camaradas manifestam sérias dúvidas de que a luta popular de massas possa atingir um nível 
mais elevado do que já atingiu quando das grandiosas manifestações populares de 1 e 8 de Maio de 
1962. “Acima disso (dizem) só a luta armada”. Estes camaradas têm razão num aspecto e não o têm 
noutro. Têm razão quando, considerando isoladamente as manifestações de 1 e 8 de Maio em Lisboa, 
concluem que elas alcançaram um nível dificilmente ultrapassável em manifestações pacíficas. Não têm 
razão, precisamente porque isolam as manifestações de Lisboa do nível incomparavelmente inferior da 
luta popular no resto do país, porque não têm em conta a falta de continuidade das lutas populares e o 
insuficiente grau de organização do Partido e das forças democráticas em geral. [p. 170] 
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 Depois, Cunhal trata de traçar o panorama do campo «inimigo»: 
 

 Ao colocarem a perspectiva revolucionária, as forças democráticas precisam de ter ideia exacta das 
forças do inimigo que se propõe derrotar. O principal apoio do governo fascista são as armas de que 
dispõe; é o exército, é a marinha, são os corpos especificamente repressivos, especialmente a GNR e a 
PSP. Nenhum dirigente político responsável pode ignorar ou fingir ignorar que contra o movimento 
popular estão apontadas as armas de quase 100.000 soldados. Não se trata apenas de espingardas: 
trata-se também de metralhadoras, canhões, tanques, carros de assalto e aviões. Não se trata apenas de 
equipamento militar. Trata-se de corpos militares organizados e cuidadosamente preparados, não para a 
guerra entre estados, mas para a guerra civil, para a repressão daquilo a que os fascistas, instruídos pelos 
seus mestres norte-americanos, chamam a “guerra subversiva”. [...] 
 O Exército, apesar de comandado por um corpo de oficiais depurado ao longo dos anos, deixou já de 
ser, aos olhos do governo, a espada de confiança suspensa sobre o povo desarmado. 
 Salazar ainda afirma que “o Exército é o último quadrado que, nas crises mais graves, defende o 
destino e a consciência da Nação”. Os generais fascistas ainda afirmam que o Exército é o grande “pilar” 
ou “esteio” do regime... [...] Apesar porém das afirmações de Salazar e dos generais fascistas, o governo 
desconfia do Exército e com razão. [pp. 172-173] 

 
 Aqui, há que reconhecer que Cunhal se encontrava bem informado – pelo menos, presumimos, no 
que respeitava aos acontecimentos relacionados com o golpe de Botelho Moniz.  Depois, referindo-se à 
valentia do capitão Varela Gomes na execução do golpe de Beja, Cunhal conclui: 
 

 A valentia não basta porém, como não basta, para desencadear a insurreição, uma “chispa” golpista 
num qualquer ponto do território. Não são deficiências de detalhe na execução que explicam o fácil 
esmagamento da revolta. Ela foi facilmente esmagada, porque foi iniciada fora duma situação 
revolucionária... [p. 180].  

A revolta [...] foi rapidamente dominada [...] porque um erro básico estava na sua concepção: [...] 
pensar que uma insurreição se pode realizar fora de um momento de grandes lutas populares, sem 
existir uma decomposição do aparelho repressivo e sem uma organização adequada. [p. 211] 

  
Para chegar, depois, à análise das probabilidades de êxito de um golpe militar, o Secretário-Geral 

do PCP identifica três tendências erradas no movimento democrático: o terrorismo, o golpismo e o 
legalismo.  

 
Conforme as épocas, uma ou outra destas tendências se tem revelado a mais forte nos meios políticos 

anti-salazaristas. Desde 1945 até 1961, a tendência legalista e a tendência golpista, umas vezes 
separadas, outras vezes associadas; desde 1961 a tendência terrorista. [p. 257] 

 
 No que directamente concerne à tendência golpista, Cunhal desenvolve uma severa crítica a esta 
forma de luta, fundamentando-a na frustrante experiência do passado: 

 
Uma outra tendência que se continua a manifestar é o golpismo. Os golpistas consideram que o 

fascismo será derrotado por uma acção militar de oficiais e que essa acção se prepara pelo aliciamento 
de conspiradores. Segundo a tradição do golpismo no nosso país, não se põe sequer a necessidade da 
constituição de uma organização militar revolucionária, mas apenas o estabelecimento de uma rede de 
pessoas “comprometidas”. A participação popular resume-se para os golpistas à “participação de grupos 
de civis” auxiliadores do golpe dos oficiais, sobretudo com missões de sabotagem ou de polícia. 
 Estas concepções acerca do derrubamento da ditadura fascista são tão antigas como a própria 
ditadura. Variam por vezes no pormenor. Umas vezes considera-se o golpe sobretudo à base de oficiais 
superiores, outras vezes de oficiais inferiores. Umas vezes admite-se, outras não, a participação de 
organizações revolucionárias de soldados. Umas vezes admite-se, outras não, a participação de “grupos 
de civis”. Umas vezes aparece como uma conspiração exclusivamente de militares, outras vezes com a 
direcção ou o apoio de agrupamentos políticos. Umas vezes exclui, outras vezes procura, a participação 
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do Partido Comunista. Mas, quaisquer que sejam essas diferenças de pormenor, no fundamental a 
concepção permanece a mesma. 
 O erro básico de tal concepção consiste em encarar a acção decisiva contra a ditadura como uma 

questão que “compete aos militares” (mais concretamente: aos oficiais) e a sua preparação 
independente da evolução política, da intensidade e do grau do movimento popular, da radicalização 
política das massas. Esse erro básico tem conduzido a fracassos que surpreendem sobretudo os próprios 
conspiradores. [...] 
 Os insucessos dos golpes militares, na grande maioria descobertos na fase preparatória, representam 
sérios reveses para as forças democráticas. Perdem-se com eles decididos e corajosos oficiais. Provocam 
uma série de novas medidas de depuração das forças armadas. Permitem remodelações e transferências 
que tiram antifascistas de pontos importantes do aparelho militar. Deles tem resultado em muitos casos 
a quase total destruição de importantes grupos antifascistas nas forças armadas. [pp. 264-265 – 
sublinhado nosso] 

 
 Desiludido com os sucessivos fracassos do golpismo militar, Cunhal revela, enfim, uma 
divergência estratégica de fundo com os movimentos militares e dá por inviável a participação do PCP em 
projectos golpistas a que não vê qualquer futuro: 
 

 Aos militares antifascistas dizemos fraternalmente: “Temos concepções diferentes do 
desenvolvimento do processo revolucionário. Para nós, as condições subjectivas para um movimento 

revolucionário vitorioso têm de ser criadas pela luta popular e por um tenaz trabalho de organização e 
o desenvolvimento da organização revolucionária nas forças armadas depende em larga medida do 
desenvolvimento da luta popular. Para vós, essas condições criam-se através de uma rede de 
compromissos de acção que se estabelecem independentemente da evolução da situação política e do 
desenvolvimento do movimento democrático. Para nós, as forças democráticas devem preparar, através 
das lutas de massas e do trabalho de organização, a insurreição nacional, na qual os militares (soldados e 
oficiais) têm um importante papel a desempenhar. Para vós, os militares (os oficiais) devem preparar um 
golpe militar independentemente da evolução da situação política.” [p. 268 – sublinhado nosso] 

 
 Com esta posição, inequivocamente assumida em termos de opção estratégica, a revolta militar de 
25 de Abril de 1974 cria ao PCP um cenário novo, se não mesmo inesperado. Cenário esse a que 
procuraria adaptar-se, como se viu depois, com pequenas correcções de rumo, é certo, mas sem alterar os 
objectivos de sempre. Noutros aspectos – que estão claramente fora do âmbito do nosso texto –, Rumo à 

Vitória constitui uma obra de inegável valor político e histórico, que reputamos de indispensável para a 
completa compreensão das principais linhas de força da resistência à ditadura. 
 Os excertos da obra de Cunhal conduzem-nos, por outro lado, à demonstração cabal da total 
independência do Movimento dos Capitães em relação aos “tenebrosos desígnios do comunismo 
internacional” – tese muito conveniente para os que, na hora da derrota, não souberam nem quiseram 
perder com dignidade. 
 
 
David Martelo – 1999  
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