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O “CAPITÓLIO” DE S. BENTO 

O cerco da Assembleia Constituinte (12-11-1975) 

 

 Apesar de notórias diferenças ideológicas dos seus protagonistas, a invasão do Capitólio de 
Washington D.C., em 6 de Janeiro de 2021, num contexto político pós-eleitoral e de preocupantes 
indícios de guerra civil, conduziu muitos portugueses contemporâneos da Revolução dos Cravos 
(1974/75) à lembrança de um dos momentos de maior tensão política do período revolucionário: o 
cerco da Assembleia Constituinte. Iniciado em 12 de Novembro de 1975, nunca chegou ao extremo 
da invasão do edifício e das agressões físicas que foi possível constatar nos acontecimentos de 6 de 
Janeiro último. 
 

      
                                   Lisboa - S. Bento 1975                                                                                 Washington D.C. - Capitólio 2021 

   
 Nessa época, porém, também os portugueses se atormentavam perante as divisões que se 
haviam cavado na população e nas próprias Forças Armadas, sentindo que essas fracturas consentiam 
a aparição do temor de uma guerra civil. Após os acontecimentos de 28 de Setembro de 1974 – 
resignação do Presidente da República, general António de Spínola, recomposição da Junta de 
Salvação Nacional e entrada em funções do III Governo Provisório, liderado por Vasco Gonçalves –, 
as forças que até aí haviam apoiado o Movimento das Forças Armadas (MFA) foram-se separando 
segundo duas linhas políticas progressivamente incompatíveis: os que mantinham a ideia inicial de 
uma revolução democrática, tendo como passo determinante a eleição de uma Assembleia 
Constituinte que redigiria a Lei Fundamental do novo regime; e os que, numa postura mais à 
esquerda, apontavam para o apoio a uma dinâmica revolucionária rumo ao socialismo, ideia que, 
requerendo a formação de uma ‘vanguarda’, se incompatibilizava com a submissão aos resultados de 
umas eleições que, em Abril de 1975, lhes viriam a ser claramente desfavoráveis1.  
 Após a inflexão política resultante da queda de Vasco Gonçalves e da formação do VI 
Governo Provisório, liderado pelo almirante Pinheiro de Azevedo (Setembro de 1975), iniciara-se 
um período de resistência à travagem da revolução. Tal como se se tratasse de uma guerra 
convencional, a linha de trincheiras, ao longo da qual se travavam os combates políticos, passava, 
então, entre o Partido Socialista (PS) e o Partido Comunista (PC). Do lado dos primeiros, estavam os 
militares que haviam apoiado o Documento dos Nove (também conhecido por Documento Melo 
Antunes) e todas as forças políticas à direita do PS. Com o PC estava o MDP/CDE e uma parte 
substancial da extrema-esquerda, além de facções do MFA afectas aos generais Vasco Gonçalves e 
Otelo Saraiva de Carvalho. Como aliado do PC contava-se, também, uma parte importante do 
movimento sindical, designadamente os sindicatos afectos à Intersindical. 

                                                           
1 O PS foi o partido mais votado (38%), seguido do PPD (26,4%), PCP (12,5%), CDS (7,6%), MDP/CDE (4%) e UDP 
(0,7%), todos com representação parlamentar. 
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Depois de o inimigo da revolução ter sido designado inicialmente por ‘fascismo’, logo 
seguido de ‘reacção’, uma nova nomenclatura inimiga estava a entrar no léxico revolucionário da 
época – a SOCIAL-DEMOCRACIA. Uma valiosa contribuição para esta inovação foi dada pela 
FUP2, já sem a participação do PCP3, ao apresentar, em 10 de Setembro, um sugestivo e muito 
elucidativo Manifesto sobre a situação política portuguesa, do qual sobressaem as seguintes ideias: 
 

Desde o 11 de Março4, passando pelas eleições, até aos últimos acontecimentos, temos 
assistido ao desenrolar da ofensiva reaccionária da burguesia com vista à recuperação do 
processo e ao esmagamento das vitórias alcançadas pela classe operária e pelo povo 
trabalhador. 
 
A imposição de eleições burguesas e, consequentemente, os resultados obtidos pela social-
democracia, as sucessivas crises do poder político-militar, o aproveitamento da situação 
social do Centro e Norte do País, as acções desencadeadas pela Hierarquia da Igreja, a 
apresentação do ‘Documento dos Nove’, o aproveitamento reaccionário da questão dos 
retornados de Angola, as manobras direitistas das assembleias militares, são os aspectos 
fundamentais dessa ofensiva, que tem contado e contará cada vez mais com o apoio activo 
do imperialismo, quer directamente, quer através da chantagem económica e militar. 
 
Atendendo à impossibilidade real de instauração em Portugal de um regime estável de 
dominação burguesa através de formas ‘democráticas’, compreende-se facilmente a 
razão pela qual a ofensiva social-democrata contribuiu objectivamente para que a direita 
fascista se reorganizasse e reconquistasse posições. 
 
Neste contexto, a “solução” social-democrata para a crise acabará por desembocar, 
inevitavelmente, no golpe fascista. 

 
 Para além do teor dogmático da expressão “impossibilidade real de instauração em Portugal 
de um regime estável de dominação burguesa através de formas ‘democráticas’ ”, a FUR, no seu 
longo Manifesto, preconiza, ainda, a organização da autodefesa dos órgãos de poder popular “face 
aos ataques armados da reacção capitalista”, preconiza o saneamento de todos os “fascistas e social-
democratas golpistas das Forças Armadas”, a constituição de tribunais populares, a saída da NATO e 
o fim do Pacto Ibérico, e, como seria de prever, “a dissolução da Assembleia Constituinte”. Se, 
anteriormente, o PCP se havia demarcado desta última exigência, algum significado tinha o facto de 
o mesmo não ter feito o MDP/CDE.5 Do ponto de vista histórico, a contestação à própria ideia da 
existência de uma Assembleia Constituinte resultante de eleições democráticas, livres e justas, 
aproxima a crise portuguesa do Outono de 1975 dos recentes acontecimentos de 6 de Janeiro, na 
capital dos Estados Unidos, nos quais os manifestantes contestavam os resultados da eleição 
presidencial, desrespeitando de forma violenta a Constituição dos Estados Unidos. 
 
 No início de Novembro de 1975, a situação que se vivia na região da capital era 
particularmente tensa e as divisões políticas e militares tornavam extremamente difícil a acção do 
governo. Sucediam-se as tomadas de posição dos diversos grupos políticos, num caldeirão de 
vontades que não parava de se agravar. 
 O episódio seguinte da já então designada “Comuna de Lisboa” desencadear-se-ia, em 12 de 
Novembro, em torno da greve da construção civil. A movimentação de milhares de manifestantes 

                                                           
2 FUP – Frente Unitária Popular. Apareceu em público, pela primeira vez, em 27 de Agosto de 1975. Na sua curta 
existência, fizeram parte desta frente os seguintes partidos: FSP – LCI – LUAR – MES – PCP – MDP – PRP – 1.º de 
Maio. 
3 Estiveram representadas na apresentação do Manifesto as seguintes forças políticas: MDP/CDE, LCI, PRP, MES, 
LUAR e FSP. 
4 11 de Março de 1975 – Data de uma tentativa de golpe de Estado, encabeçada pelo general António de Spínola. O 
insucesso deste golpe iria conferir grande força à ala revolucionária do MFA e dos seus aliados. 
5 Diário de Lisboa, 10-09-1975, p. 17. 
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acabaria por pôr cerco ao Palácio de S. Bento e manter sob sequestro o Primeiro-Ministro e os 
deputados da Assembleia Constituinte, durante cerca de 36 horas. 
 

    
 

O Diário de Lisboa, notoriamente entusiasmado com a determinação dos grevistas, puxa para 
a 1.ª página da sua edição de 13 de Novembro a descrição dos acontecimentos das últimas horas, 
fazendo a seguinte narrativa: 
 

Tropas progressistas do COPCON (fuzileiros, PM, Ralis e RIOQ) decidiram ao fim da manhã 
sobre uma proposta no sentido de “libertarem” à sua maneira – sempre ao lado do povo – 
os deputados e trabalhadores do Palácio de S. Bento que ali passaram a noite em 
consequência da maior manifestação operária jamais vista em Lisboa: a dos firmes e unidos 
trabalhadores da construção civil em luta pelo contrato de trabalho vertical. 
 
Contudo, alguns deputados (só os do PCP e MDP/CDE estariam autorizados) começaram a 
sair do palácio perto do meio-dia, após conversações. 

 

 
Deputados do PCP saem da Assembleia e saúdam os trabalhadores da construção civil 

 
Com esta impressionante demonstração de força da classe operária, o menos que se pode 
dizer é que a “teoria das minorias” tão lamentavelmente expressa nos últimos tempos foi 
destruída em pedaços. E o VI Governo, grande culpado pela crise assim aberta, terá ficado 
convencido, de vez, que não pode impor aos trabalhadores uma política contra os 
explorados e oprimidos. Em prolongado diálogo com o Primeiro-Ministro, que esta manhã 
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prosseguia, os trabalhadores da construção civil fizeram-lhe ver que os seus objectivos não 
visavam derrubar o VI Governo, só por ser o VI Governo. Visam outra coisa, que é a 
construção do socialismo, a defesa do trabalho, a moralização do sector pondo-o ao serviço 
do povo, o controlo operário sobre a produção e sobre a política de emprego. 

 
 A reunião dos representantes dos operários da construção civil com Pinheiro de Azevedo 
prolongara-se por cerca de três horas, sem que o primeiro-ministro se comprometesse com quaisquer 
medidas sem, antes disso, falar com o Governo. Terminada a reunião, Pinheiro de Azevedo acedeu a 
vir falar com os manifestantes, sendo insultado de todas as maneiras, incluindo o epíteto de 
‘fascista’, o que proporcionaria um dos momentos mais icónicos da revolução, por o almirante ter 
replicado com o seu célebre bardamerda pró fascista.  
 

 
 

Nesse mesmo dia, sem surpresa, uma nota da Comissão Política do Comité Central do PCP 
saudava os “valentes trabalhadores da construção civil que travam neste momento uma dura luta à 
escala nacional, em defesa das suas justas reivindicações”, marcando de forma nítida a mudança da 
sua perspectiva quanto às greves desde que o governo deixara de ser presidido por Vasco Gonçalves. 
De facto, em 18 de Maio, Álvaro Cunhal havia lançado a seguinte exortação aos trabalhadores: 
 

...o PCP, com todo o sentido de responsabilidade, entende que é seu dever dizer as 
verdades ao povo, mesmo que sejam verdades amargas e lhe custem uns tantos votos. A 
primeira diz respeito às reivindicações irrealistas, que não têm em conta a situação da 
economia portuguesa e a situação em numerosas empresas. [...] A segunda diz respeito à 
greve. Nós defendemos o direito à greve. Mas, na actual situação política e económica, só 
em casos extremos os trabalhadores devem recorrer à greve, porque toda a baixa da 
produção acabará por ser paga pelos próprios trabalhadores.6 

 
 Às 5 horas da madrugada de 14 de Novembro, sem qualquer instrumento para exercer a sua 
autoridade, o Governo cederia em toda a linha às reivindicações dos trabalhadores da construção 
civil. Esta prova de força constituíra, assim, uma retumbante vitória para o PCP e os seus aliados. O 
Governo sofrera uma clara humilhação e, não mudando a estratégia, era impróprio falar do 
“exercício do poder”. Na Grande Lisboa, o “Poder” estava na RUA e era exercido pelas massas 
populares dirigidas pelo PCP. Na véspera, dia 13, numa reunião em Belém, entre Costa Gomes, 
Otelo, Carlos Fabião e Vasco Lourenço, é admitida, pela primeira vez, a substituição do general 
Otelo no comando da Região Militar de Lisboa, sendo sugerida a nomeação para o cargo do capitão 
Vasco Lourenço, do grupo de Melo Antunes.  

                                                           
6 CUNHAL, Álvaro, Obras Escolhidas V – 1974-1975, p. 534. 
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 Enquanto ainda decorrem em S. Bento as últimas cenas do sequestro, perante a gravidade da 
situação, o presidente Costa Gomes dirige uma longa mensagem ao país, na qual, a certo ponto, 
afirma: 
 

 
General Costa Gomes 

 
Um Governo tem, não só o direito, mas o dever de governar. E de governar deliberando em 
consciência, e ajuizando sem sujeição a pressões de qualquer ordem, sobre o que mais 
convém do ângulo do interesse nacional. 
 
Um Governo coacto não pode governar. 
 
Ultimamente, tem-se enveredado por formas de pressão junto de alguns membros do 
Governo que não são dignas de verdadeiros revolucionários; o direito de reunião junto de 
departamentos governamentais tem atingido, como acontece neste momento, o limite 
inultrapassável do sequestro; consentir em semelhante conduta, como forma de obtenção 
de decisões favoráveis, equivaleria a tolerar a transferência do poder de governar do 
Governo para os governados.7 

 
 Passados mais de 45 anos, a recordação dessas longas horas de cerco e sequestro, em pleno 
período revolucionário, permite estabelecer uma comparação com os acontecimentos de Washington 
D.C. de 6 de Janeiro de 2021, não tanto para discutir os méritos das duas situações como para 
sublinhar a situação pré-revolucionária em que se encontra a sociedade americana, apesar dos 
pergaminhos que ostenta ao reivindicar o justo título de mais antiga democracia dos tempos 
modernos. 

Como ideia final, ocorre-me citar uma passagem de Os Memoráveis, de Lídia Jorge, em que a 
autora ficciona a figura de um ex-embaixador americano em Portugal, durante a revolução [levando 
o leitor a pensar em Frank Carlucci] e de uma miss Machado, luso-americana, que o primeiro instiga 
a viajar para Portugal a fim de conhecer o povo dos seus antepassados: 
 

Pode crer, miss Machado, que nunca encontrei ao longo do meu percurso um povo tão 
sensato como aquele a que você pertence. Um povo pobre, sem álgebra, sem letras, 
cinquenta anos de ditadura sobre as costas, o pé amarrado à terra, e de repente acontece 
um golpe de Estado, todos vêm para a rua gritar, cada um com a sua alucinação, seu 
projecto e seu interesse, uns ameaçando os outros, corpo a corpo, cara a cara, muitos têm 
armas na mão, e ao fim e ao cabo insultam-se, batem-se, prendem-se, e não se matam. Eu 
vi. Eu assisti. É esta realidade que é preciso contar antes que seja tarde.8 

 

David Martelo – Janeiro de 2021 
                                                           
7 Diário de Lisboa, 14-11-1975, p. 2. 
8 JORGE, Lídia, Os Memoráveis, p. 17. 


