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VERÃO DE 1975 

A IMPORTÂNCIA DE SE CHAMAR ERNESTO...OU VASCO 

 
O resultado eleitoral não foi 

favorável ao processo revolucionário. 

Vasco Gonçalves
1

 

 

Aqueles dias de Verão fizeram de Lisboa, 

historicamente deslocada no tempo e no 

espaço, uma enorme, pesada, furibunda 

Florença. Dia e noite, a intriga, o boato, 

a calúnia. 

Ernesto Melo Antunes2 
 

A esta distância [2009], digo-lhe mesmo: foi 

mais difícil lutar contra estes elementos do 

MFA do que contra os spinolistas. 

Vasco Lourenço3 
 

 

O resultado das eleições para a Assembleia Constituinte, em 25 de Abril de 1975, a crise do 

IV Governo Provisório, o caso do jornal República, a recuperação da RUA pelas forças à direita do 

PCP, o início da rotura no interior do Movimento das Forças Armadas (MFA), a indisciplina das 

unidades militares e a iminente constituição do V Governo Provisório, criaram as condições para 

uma afirmação política capaz de fazer uma síntese de oposição ao rumo da revolução, que fosse 

suficientemente mobilizadora, tanto no plano civil como no militar. 

No início de Agosto de 1975, o conselheiro da revolução Franco Charais assinalava o 

enfraquecimento do que designava por “comuna de Lisboa”, sublinhando que a situação na capital se 

caracterizava... 

 

...por um total descontrolo político, dominado pela linguagem da extrema-esquerda, levando a reboque o 
PCP, mas que tinha a simpatia de oficiais do MFA de algumas unidades operacionais de Lisboa.4 

 

 Para o então capitão Vasco Lourenço, também conselheiro da revolução, ...  

 

...quando surge o Caso República, em que o objectivo a atingir já não é a Igreja, mas o PS, o leque está-se 
a estreitar de uma maneira extraordinariamente assustadora. Tudo o que não fosse PCP ou extrema-
esquerda era reaccionário. E não era aceitável que 80 por cento da população fosse reaccionária e só 20 
por cento o não fosse.5 

 

 Por sua vez, o conselheiro Pezarat Correia caracterizaria esse momento de luta política do 

Verão de 1975 com os traços de uma temerária quimera: 

 

A luta desenvolvida por um grupo de camaradas das Forças Armadas, profundamente empenhados na 
Revolução de 25 de Abril e no seu prosseguimento de acordo com um sentido progressista mas realista, 
que posteriormente veio a ser conhecida pela “luta dos Nove”, nasce como resposta a todo um clima de 
“aventura revolucionária” que, romântica em alguns sectores, radical noutros ainda, mas utópica em 
todos eles, cavaria em curto prazo o túmulo em que se sepultaria a pureza da “revolução dos cravos”.6 

                                                           
1
 Acta da reunião do Conselho da Revolução de 7 de Maio de 1975, pp. 2-3. Citado por CASTRO, R. Sousa, Capitão de 

Abril, Capitão de Novembro, p. 180. 
2
 ANTUNES, E. Melo, O Verão acabou aqui, In, MOTA, J. Gomes, A Resistência, p. 222. 

3
 CRUZEIRO, M.ª Manuela, Vasco Lourenço – Do Interior da Revolução, p. 376. 
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 CHARAIS, Franco, O acaso e a história – Vivências de um militar, p. 127. 

5
 CRUZEIRO, M.ª Manuela, Vasco Lourenço – Do interior da revolução, p. 418. 

6
 CORREIA, P. Pezarat, Engolindo “sapos”, In, MOTA, J. Gomes, A Resistência, p. 225. 
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 A afirmação política, capaz de fazer uma síntese de oposição ao rumo da revolução, vai tomar 

a forma de um manifesto que nove conselheiros, desafectos à linha de Vasco Gonçalves, decidem 

apoiar, pedindo a Melo Antunes que seja o redactor das suas propostas. Quando, após longas horas 

de trabalho, Melo Antunes aparece com o documento no gabinete de Vasco Lourenço, este pergunta-

lhe... 

 

...se está lá tudo o que temos vindo a discutir [...] À sua resposta afirmativa, faço questão de ser o 
primeiro a assiná-lo. Há quem pergunte: “Mas, então, não lês?” Assinas sem ler?” “Sim, confio no 
Ernesto...”7 

 

A 7 de Agosto, a entrega ao Presidente da República do depois designado Documento dos 

Nove – por ter tido como primeiros signatários 9 membros do Conselho da Revolução (CR), entre os 

quais se contava o major Ernesto Melo Antunes
8
, seu principal redactor – constituiria o passo mais 

decisivo para inverter o rumo da revolução, transferindo para a ala moderada do MFA o maior peso 

do controlo das Forças Armadas. 

 O Documento dos Nove, ao procurar precaver-se contra qualquer acusação de reaccionarismo, 

adoptou um discurso bem mais suave do que os efeitos políticos que viria a produzir. De facto, logo 

no tema específico da “ideia de revolução”, o texto não rejeita em absoluto essa opção, afirmando: 

 

O “Programa do Movimento das Forças Armadas” era o elemento teórico da revolução democrática mas 
continha já o essencial das propostas políticas que apontavam para um dado modelo de socialismo. Em 
virtude disso, o pensamento de esquerda subjacente à elaboração do “Programa” não foi em nada ferido 
pelos chamados “avanços do processo revolucionário”, onde e quando esses “avanços” corresponderam 
efectivamente à destruição das estruturas políticas, económicas e sociais do antigo regime e foram na 
prática, substituídas por novas estruturas operativas e actuantes, base de uma nova organização 
político-social de raiz socialista. 

 

 Mas, logo de seguida, acrescentava: 

 

Infelizmente, porém, quase nunca se verificaram transformações deste tipo. 
 
Assistiu-se, sim, ao desmantelamento de meia dúzia de grandes grupos financeiros e monopolistas; mas, 
paralelamente, e à medida que as nacionalizações se sucediam (a um ritmo impossível de absorver, por 
muito dinâmico que fosse o processo e por maior que fosse o grau de adesão do povo, sem grave risco de 
rotura do tecido social e cultural pré-existente - é o que se verifica actualmente), foi-se assistindo à 
desagregação muito rápida das formas de organização social e económica que serviam de suporte a 
largas camadas da pequena e média burguesia, sem que fossem criadas novas estruturas capazes de 
assegurarem a gestão das unidades produtivas e dos circuitos económicos e de manterem o mínimo 
indispensável de normalidade nas relações sociais entre todos os portugueses. 

 

 Se esta crítica era já consentânea com a recusa do ritmo acelerado do processo revolucionário, 

as linhas seguintes denunciam a insustentabilidade e a inadequabilidade da solução em curso, embora 

sem abandonar o projecto de transição para o socialismo: 

 

Entretanto, e paralelamente, verifica-se a progressiva decomposição das estruturas do Estado. Formas 
selvagens e anarquizantes de exercício do poder foram-se instalando um pouco por toda a parte (até no 
interior das FA), retirando proveito dessa desordem as organizações ou formações partidárias mais 
experientes e ávidas do controlo dos vários centros do poder. O MFA, que inicialmente se havia afirmado 
como suprapartidário, viu-se cada vez mais enleado nas manipulações politiqueiras de partidos e 

                                                           
7
 CRUZEIRO, M.ª Manuela, Idem, p. 447. 

8
 Os 9 oficiais signatários do documento foram: Melo Antunes, Vasco Lourenço, Sousa e Castro, Vítor Alves, Pezarat 

Correia, Franco Charais, Canto e Castro, Costa Neves e Vítor Crespo. 
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organizações de massas, acabando por se ver comprometido com determinado projecto político que não 
correspondia nem à sua vocação inicial nem ao papel que dele esperava a maioria da população do país... 

 

 A alusão a um “determinado projecto político” era uma forma eufemística de apontar o dedo 

ao Partido Comunista. Na parte final do documento, os subscritores manifestam, de forma 

contundente, o desejo de mudança, em termos que consubstanciam o sentir da maioria do povo 

português e que lhes garantiriam o alargado apoio que se seguiria por parte das forças políticas à 

direita do PCP e de outros partidos da esquerda revolucionária: 

 

É necessário denunciar vigorosamente o espírito fascista subjacente ao projecto que, dizendo-se 
socialista, acabará na prática duma ditadura burocrática dirigida contra a massa uniforme e inerte dos 
cidadãos dum país. 

 
É necessário repelir energicamente o anarquismo e o populismo que conduzem inevitavelmente à 
catastrófica dissolução do Estado, numa fase de desenvolvimento da sociedade em que, sem Estado, 
nenhum projecto político é viável. [...] 

 
É necessário reconquistar a confiança dos portugueses, acabando os apelos ao ódio e as incitações à 
violência e ao ressentimento. [...] 

 

No essencial, a recuperação da confiança dos portugueses passava, por conseguinte, pelo 

afastamento de Vasco Gonçalves e do vanguardismo que colidia com o princípio da vontade da 

maioria expressa em eleições livres. 

Entretanto, em 8 de Agosto, tomava posse o V Governo Provisório, ainda sob a liderança de 

Vasco Gonçalves, formado por independentes e alguns militares, abandonando, assim, a anterior 

forma de coligação partidária. 

No imediato, a atitude dos 9 conselheiros será rudemente atacada pelos ‘gonçalvistas’ da 5.ª 

Divisão do EMGFA, pedindo o seu afastamento do CR. O próprio Directório
9
 viria a debruçar-se 

sobre esta matéria, acabando por determinar a suspensão dos conselheiros e a sua apresentação no 

Estado-Maior dos respectivos ramos. A decisão fora obtida com os votos de Costa Gomes e de Vasco 

Gonçalves, com o voto desfavorável de Otelo, o qual, no imediato, parecia aliar-se ao ‘Nove’, 

embora sem nunca ter subscrito o seu ‘documento’. Apenas dois dos subscritores – Franco Charais e 

Pezarat Correia –, por serem comandantes, respectivamente, da Região Militar Centro e da Região 

Militar Sul, mantêm a sua situação militar. Os restantes 7 irão apresentar-se nos seus novos destinos, 

em 11 de Agosto. Parecia que, tal como fizera Salazar em Abril de 1961, “demitindo” o golpe 

liderado pelo general Botelho Moniz, também agora se pretendia resolver a crise da revolução 

através de uma medida administrativa. Todavia, como recorda Franco Charais, o próprio presidente 

Costa Gomes, ao avaliar a situação dos conselheiros saneados, “sabia que a força das armas estava 

naquele grupo e não no grupo do CR em efectividade de funções”.
10

 No seguimento da sua 

publicação integral em vários órgãos da comunicação social, o ‘Documento’ ia granjeando largos 

apoios no espectro partidário à direita do PCP e MDP/CDE. Todo esse apoio era de índole táctica, 

pois nenhum desses partidos se revia integralmente nas ideias apresentadas pelos nove oficiais. 

Assim, preferiam apoiar a dinâmica que esperavam resultar do documento a identificar-se com as 

ideias nele contidas. A mobilização em curso iria traduzir-se numa crescente ‘ocupação da rua’, 

procurando equilibrar, nesta matéria, o anterior domínio das forças à esquerda do PS. 

O eco internacional da publicação do documento elaborado por Melo Antunes não tarda a 

merecer a atenção da imprensa estrangeira. Em Paris, Le Nouvel Observateur publica uma entrevista 

com o agora ex-ministro dos Negócios Estrangeiros, na qual, ao ser perguntado sobre em que 

momento decidira opor-se a Vasco Gonçalves, diria Melo Antunes: 

 

                                                           
9
 O Directório, espécie de triunvirato composto pelo Presidente Costa Gomes, o primeiro-ministro Vasco Gonçalves e o 

comandante do COPCON, general Otelo de Carvalho, resultara de uma decisão da Assembleia do MFA, em 25-07-1975. 
10

 CHARAIS, Franco, Idem, p. 129. 
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Quando adquiri a convicção de que, por razões que se me escapam ainda, o primeiro-ministro se tornava 
deliberadamente o instrumento duma estratégia comunista contrária aos interesses da nossa revolução 
e do povo português. Uma estratégia visando impor, pela cúpula, com procedimentos fascistas, a um povo 
que acaba de sair do fascismo, um colectivismo burocrático controlado unicamente pelos dirigentes 
comunistas. 

 
Este processo, a que chamam revolucionário, leva-nos directamente a um totalitarismo de que ninguém 
poderá depois dizer se é da direita ou da esquerda. Além disso, a estratégia comunista acaba de 
malograr-se em Portugal: não faz mais do que abrir o caminho a uma reacção fascista. 

 
Estamos fartos de ver agitar diante de nós o espantalho do anticomunismo, que os comunistas são os 
únicos a suscitar. Não continuaremos a aceitar que nos ameacem com um fascismo para nos fazerem 
aceitar um outro. Não continuaremos a aceitar que nos imponham uma Imprensa que está atingida 
exactamente pelo mesmo servilismo do tempo em que era publicada sob o fascismo. Denunciaremos a 
pilhagem das delegações do PC com mais energia do que quaisquer outros. Mas pedimos ao Governo que 
diga claramente como se chegou a tal situação.11

  

 

 Eram declarações que resumiam, em poucas palavras e de uma forma perceptível pela 

maioria dos portugueses, aquilo que o Documento dos Nove procurara apresentar numa linguagem 

que se pretendia mais conforme com os documentos políticos. Era uma comunicação em que 

transparecia algum ‘calor’, algo bastante raro nas intervenções habitualmente contidas por parte deste 

conselheiro da revolução. A ideia de declarar a existência de analogias de procedimentos entre o 

comunismo e o fascismo, vinda de quem vinha, era de uma inesperada contundência. 

 O contra-ataque que se seguiu à tomada de posição dos 9 conselheiros veio, naturalmente, da 

esquerda do espectro político. Um dos “nove”, o tenente-coronel Franco Charais, haveria mesmo de 

recordar que passou a chamar os militares que colaboraram nesses ataques como “dissidentes do 

MFA”.
12

 O maior ‘dissidente’ era, obviamente, o primeiro-ministro e general Vasco Gonçalves, o 

qual deixou passar pouco mais de uma semana para fazer a pública réplica aos conselheiros rebeldes. 

Para o efeito, aproveitou a realização de um comício, em Almada, em 18 de Agosto. Na longa 

dissertação então proferida, perante uma assistência vibrante, aparece a versão de um Vasco 

Gonçalves acossado, encostado à parede e a fazer um discurso moralista, acusatório, por vezes 

queixoso, aqui e ali com tonalidades ‘de vida ou de morte’, mas ‘sem chamar o nome às coisas’. 

(sublinhados do texto original). 

 

Atravessa o nosso país uma crise grave: política, económica e social. Crise igualmente de autoridade. 
Como membro do Directório, seria natural que começasse por expor – e não exporei – o meu ponto de 
vista sobre o que se passa no seio das nossas Forças Armadas. Não o farei por razões de ética e por 
dignidade. E, sobretudo, porque sou membro do MFA. Questão de moral, portanto, já que, para mim, 
MORAL e POLÍTICA vão de par. É verdade que, procedendo assim, estou a singularizar-me, a destoar na 
pecha provinciana que leva certos políticos a exibirem publicamente as mazelas para suscitarem 
simpatias e apoios, e a confiarem, mesmo, aos mais diversos órgãos de Informação estrangeiros os seus 
hipotéticos pavores, os seus apocalípticos medos e, de modo geral, por mais que os disfarcem em 
“tiradas de fervor patriótico e democrático”, os seus ressentimentos de ambiciosos frustrados... Enfim, 
essa gente é como é e eu sou membro do MFA. 

 
Não satisfeitos com a total liberdade de que disfrutam no País, tais indivíduos, ao verem que o tempo 
trabalha contra os seus interessezinhos de politiqueiros ávidos de poder, transformaram-se, sem 
vergonha, nos principais fornecedores das oficinas reaccionárias que em Portugal e no estrangeiro 
porfiam em lançar o descrédito sobre o empreendimento patriótico a que deitámos ombros, desde o 25 
de Abril, para que cada português seja livre e feliz. [...] 
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 Diário de Lisboa, 11-08-1975, p. 2. 
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 CHARAIS, Franco, Idem, p. 142. 
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Desprovida de sensibilidade popular, essa gente não tem sequer a vibração nacionalvibração nacionalvibração nacionalvibração nacional de escolher melhor 
os confidentes e cúmplices. Fala a torto e a direito, espalha boatos, implora a intervenção estrangeira 
nos assuntos pátrios – e tudo isso, pretendem eles, porque a nossa Revolução está em perigo às mãos do 
GonçalvismoGonçalvismoGonçalvismoGonçalvismo, porque o nosso país está à beira da guerra civil, etc., etc. Essa gente é o que é – e eu sou e eu sou e eu sou e eu sou 
membro do MFAmembro do MFAmembro do MFAmembro do MFA. Não respondo, pois, aos seus ataques pessoais. Digo, porém, que efectivamente a nossa 
Revolução estará em perigo – e de morte! – enquanto eles teimarem em dividir as classes laboriosas, em 
intimidar a pequena e média burguesia, em dividir o Movimento das Forças Armadas, em destroçar a 
Aliança Povo-MFA e também a fornecer a órgãos de Informação adversos ao nosso processo 
revolucionário as elucubrações delirantes e malévolas do seu espírito pequeno-burguês. [...] 

 
As várias crises por que foi passando o processo revolucionário [...] foram acabando com a conjuntura 
favorável que existia no dia 25 de Abril de 1974; ao longo do tempo, as posições foram-se tornando mais 
claras, os campos de luta mais abertos, as opções mais urgentes e difíceis. E a revolução entrou no seu 
momento decisivo quando, depois de se ter definido como “socialista”, pôs claramente a questão central 
de qualquer revolução socialista – a do acesso progressivo ao poder pelos trabalhadores. Na verdade, o 
projecto de ligação POVO-MFA, aprovado pela Assembleia Plenária do Movimento das Forças Armadas, 
mais não é do que a aprovação, a legalização, do caminho para o acesso progressacesso progressacesso progressacesso progressivo dos trabalhadores ivo dos trabalhadores ivo dos trabalhadores ivo dos trabalhadores 
ao poderao poderao poderao poder. 

 
Chegou, enfim, a hora da verdade da Revolução Portuguesa. A partir deste momento, não fica mais 
campo para os socialistas de palavrassocialistas de palavrassocialistas de palavrassocialistas de palavras, para os falsos socialistas. É bom que todos estejam conscientes 
desta questão e façam um esforço no sentido de verem para além das campanhas de intoxicação e de 
ataque que ultimamente têm visado algumas organizações e figuras entre as quais me encontro. [...] 

 
Pondo as coisas claramente, há quem pertencendo originariamente à burguesia, esteja disposto a pôr em 
causa todos os seus privilégios e os privilégios da classe a que pertence e pôr-se ao serviço dos 
interesses das classes trabalhadoras; e há aqueles que embora reclamando-se do marxismo, das 
classes trabalhadoras e do socialismo, só o fazem para não perderem os seus privilégios e para 
salvarem os privilégios da classe e das camadas sociais a que pertencem. [...] 

 
No sistema do capitalismo monopolista de Estado em que se viveu, a pequena burguesia era 
sistematicamente expropriada e proletarizada pelo capital monopolista. A sua sobrevivência era uma 
questão de tempo. Quantos pequenos comerciantes, industriais e agricultores não foram arruinados e 
forçados a meterem-se ao caminho da emigração. As perspectivas que se abrem hoje à pequena e a 
sectores da média burguesia são outras; a de, por uma via pacífica, ascenderem progressivamente à 
sociedade sem classes, na qual gozarão exactamente dos mesmos direitos que o resto da população. [...] 

 
É perante este panorama que o V Governo Provisório foi formado e entrou em funções. E foi perante um 
golpe de baixa política, o Documento dos Nove, que iniciou a sua acção. [...] A agitação e violência que 
grassam no País têm de acabar. As autoridades militares têm o dever de honra de actuar firmemente 
para que a História mais tarde não venha a considera-las cúmplices das forças reaccionárias e 
antipatrióticas dos fascistas, dos caceteiros, dos caciques, de certos membros do clero que 
desprestigiam a missão evangélica da Igreja. [...] 

 
Há uma situação muito semelhante entre a implantação do nazismo na Alemanha e a que se vive agora 
em Portugal. Na Alemanha era o anti-semitismo que explorava os mais baixos sentimentos do povo. Aqui, 
é o anticomunismo que durante decénios foi a arma de agitação de que se serviram os fascistas para 
manter o Povo no obscurantismo e na ignorância. Não tenhamos ilusões de que se voltar o fascismo, este 
será ainda mais feroz (ver o caso do Chilever o caso do Chilever o caso do Chilever o caso do Chile) do que antes do 25 de Abril. [...] 

 
Reconhecemos que temos cometido alguns erros em certas campanhas de dinamização cultural, por 
exemplo, e a decisão de não entregar a Rádio Renascença ao Patriarcado foi um erro grave. Contudo, os 
erros que cometemos não justificam de modo nenhum a campanha que determinados membros da Igreja 
e dos mais eminentes têm ultimamente desenvolvido. [...] 
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Tudo tem sido dito, tudo está a ser feito para travar e deter o nosso processo de marcha em frente por 
um Portugal mais próspero e mais feliz, por uma Pátria mãe de todos os portugueses e mais extremosa 
com aqueles que a constroem dia-a-dia com o suor do seu trabalho: os camponeses, os operários, os 
pescadores, os pequenos e médios industriais, comerciantes e agricultores. A este processo chamamos 
nós “Processo Revolucionário para o Socialismo”, porque, na realidade, se trata de revolucionar um 
mundo de vida baseada na exploração de todos os produtores; porque se trata de pôr fim ao despotismo 
de meia-dúzia de ricaços, para que os milhões de trabalhadores sejam enfim prósperos, livres e felizes; 
porque se trata de criar condições de vida para que mais nenhum português se veja obrigado a 
expatriar-se a fim de ganhar o sustento dos seus. 

 
Processo pois revolucionário de transição para o Socialismo – o autêntico – dará a cada um de nós o pão 
e as rosas, o sustento e o saber. [...] Como já por várias vezes afirmei, isto não significa a eliminação da 
iniciativa privada, cujo concurso também é necessário para a consolidação da economia. Por isso mesmo 
se fala de uma via de transição para o Socialismo, durante a qual coexistirão o sector público e o sector 
privado, sendo este progressivamente absorvido pelo sector público, de acordo com condições que muito 
brevemente serão estabelecidas e que garantirão os legítimos interesses dos capitais privados que 
patrioticamente se colocarem ao serviço da Revolução. [...] 

 
A Revolução, a nossa Revolução, é do Povo Português. O tempo do paternalismo, dos mandões, dos donos 
do País, acabou. Por isso, o Povo tem o direito de exigir que o MFA, o seu braço armado, defenda a 
Revolução, sob pena de deixar de ser o MFA. A Revolução não é de ninguém – é de todos. Por isso, agora 
que o fascismo – mercê das nossas hesitações, ambiguidades e querelas subalternas – está a levantar 
cabeça para recuperar o perdido em 25 de Abril, todos os antifascistas, todos os patriotas, todos os 
democratas, seja qual for o partido político a que pertencem, devem unir-se numa Frente de defesa das 
liberdades democráticas, inabalável e indestrutível!13

  

 

 Terminava, deste modo, a longa alocução iniciada pelas 22h50m de uma segunda-feira, e que 

se alongara muito para lá da meia-noite. O texto, intencionalmente ideológico e programático, 

revelava um Vasco Gonçalves muito ferido com os ‘Nove’, muito crítico de Ernesto Melo Antunes e 

sem qualquer intenção de esconder o seu pensamento político. Tudo o que dizia apontava para uma 

recriação das experiências revolucionárias socialistas, tanto na URSS como em Cuba, não se 

apercebendo de que não lograva lançar mão de um exemplo que não tivesse redundado numa 

ditadura. Mesmo quando, referindo-se aos portugueses que, para fugirem do regime derrubado em 25 

Abril, haviam emigrado, parece contar com a distracção da plateia para a circunstância de, em vez de 

emigrarem para um país socialista, optarem pela França, Suíça, Alemanha, Luxemburgo, Canadá, 

etc., tudo países capitalistas, onde era suposto serem explorados. Mas o tom crispado da intervenção 

era bem o indício de que os ventos que haviam impulsionado a revolução estavam prestes a mudar. 

 

 
David Martelo – Fevereiro de 2021 

 

Leitura complementar  
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 Diário de Lisboa de 19-08-1975, pp. 4-6. Sublinhados do original. 


