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OS CAPITÃES DE ABRIL ENTRE AS BRUMAS DA MEMÓRIA 
 
 

Os Estados não são pessoas de bem. E, quando há guerra, isso torna-se mais evidente. O Marcelino da 
Mata foi atraído para um processo à margem das leis da guerra – mas ao serviço do Estado. Não há 
guerras de mãos limpas. É iníquo quem lhe chama “criminoso de guerra” e quem, à laia de abutre, quer 
agora promover, à custa dele, certas ideologias e restaurar as questões do Império e da descolonização. 
[...] Estamos ainda a fazer o luto do eurocentrismo, quando o mundo tinha como pilares o conhecimento, a 
cultura e a civilização europeus. E isto causa um conflito entre a imagem que temos do passado e o que é 
o desejo do futuro. Tem havido da parte da esquerda, dos que se designam como progressistas, uma 
reanálise do passado que me parece muito pouco razoável e, até, muito pouco rigorosa e científica. 
 

Carlos Matos Gomes, Visão, 18-03-2021 

 
 
Sendo historicamente inquestionável que a principal motivação do golpe militar de 25 de Abril de 
1974 foi a firme determinação de pôr termo à longa guerra que se travava em Angola, Guiné e 
Moçambique, constata-se que a memória que desse conflito é hoje expressa pelos ‘capitães de 
Abril’ ainda vivos não é uniforme. Cada um deles teve experiências diferentes durante a guerra e 
“circunstâncias” actuais que condicionam a sua forma de a recordar. Assim se explica, a meu ver, 
algum aparente desencontro de sensibilidades desencadeado no seguimento do falecimento do 
tenente-coronel Marcelino da Mata – oficial mais condecorado dessas campanhas – e das 
homenagens fúnebres que lhe foram prestadas. 
 
Em 9 de Março, através de um texto de opinião com o título «RELATÓRIO DE SEVÍCIAS OU 
(SE)VICIADO?», difundido por e-mail pela Associação 25 de Abril, o major-general Pezarat 
Correia abordou diversos aspectos do crispado debate político que então estava em curso. Antes de 
aí chegar, o gen. Pezarat Correia evocava o 11 de Março de 1975 e outros acontecimentos de 
carácter contra-revolucionário e registava a impropriamente noticiada desclassificação do 
Relatório da Comissão de Averiguação de violências sobre presos sujeitos às autoridades 
militares (julho 1976), que viria, posteriormente, a ser designado, em léxico mediático, por 
“Relatório de Sevícias”. A argumentação do gen. Pezarat Correia aparece convenientemente 
justificada até que, já no penúltimo parágrafo do texto, no que pareceu uma ressentida censura, 
acrescentou: 
 

Repito o que já escrevi, lamento que o PR esteja a deixar-se envolver nestas manobras 
sujas. Mas a mágoa maior, que me fere a alma, é “sentir” aí camaradas de Abril. Quem, 
conscientemente, participou no 25 de Abril, só por ignorância ou estupidez pôde 
surpreender-se por, com a instauração da liberdade plena, a guerra colonial ter ficado 
irremediavelmente condenada e, com ela, o próprio império. Se, hoje, capitães de Abril se 
sentem honrados por terem participado na guerra colonial, é porque admitem que os seus 
objectivos, a manutenção da ditadura e a preservação das colónias, eram justos. É então a 
altura de pedirem desculpa por terem participado no 25 de Abril que pôs fim à “honrosa” 
guerra e liquidou o império, essa nossa “pertença congénita”. 

 
O autor apresenta-nos este parágrafo um tanto “a seco”, uma vez que não cita atitudes ou 
declarações que sustentem esta diatribe, pelo que não torna fácil o rebatimento do mesmo por 
quem, como eu, na sua qualidade de capitão de Abril, não se reveja na estrita letra do que deixou 
escrito. Pela minha parte, nem preciso de redigir novas ideias, porque, em obra publicada em 1999, 
dei sobre este tema o retrato que ainda hoje me parece justo, ao apreciar a participação dos 
militares de Abril na guerra em apreço: 
 

Os cerca de treze anos de submissão do aparelho militar à política do governo constituem 
uma extraordinária demonstração de patriotismo e espírito de sacrifício, que o regime não 



2 
 

soube entender. Não soube, designadamente, compreender que o espírito de revolta é 
muito maior e mais determinado quando existe a fundada convicção de que se está a 

cumprir.1 
 
Julgo que não estarei a ser demasiado afoito ao supor que a atitude que acabei de invocar é 
partilhada pelo gen. Pezarat Correia, tendo em atenção o que referiu na longa entrevista concedida, 
em 2018, a Maria Manuela Cruzeiro2, quando afirmou: 
 

...eu também pensava que era importante que os militares democratas se afirmassem pela 
competência, isto é, para os militares poderem vir a desempenhar esse papel no derrube 
do regime, era preciso que tivessem credibilidade, para não darem a entender que a 
eventual movimentação política que viessem a ter radicasse no facto de serem 
marginalizados, incompetentes ou por quaisquer outras razões menos dignas. Portanto, 
esse aspecto para mim também era importante, eu queria afirmar-me como militar capaz, 
para, no momento oportuno, o que eu fizesse não fosse por cobardia, nem por 
incompetência, nem por outros anátemas. [p. 111] 

 
De teor semelhante são as declarações do coronel Vasco Lourenço, outro destacado capitão de 
Abril e ex-conselheiro da revolução, quando, em 2009, a propósito da sua comissão na Guiné, 
recordava: 
 

Fui à guerra, como disse, para demonstrar que não tinha medo de lá ir. Cumpri aquilo que 
considerava uma missão e fi-lo de modo a não me envergonhar do meu desempenho. 
Provei a mim mesmo e aos outros que o problema não era o medo. Nisso fiquei satisfeito 
comigo próprio. Regressei um homem diferente, aprendi que a guerra que me impuseram, 

que me impunham, não era uma guerra justa.3 
 
Ora, se se tratava de dar provas de coragem, de competência e de brio profissional, características 
do âmbito das virtudes militares, não me parece que tais atitudes sejam incompatíveis com o 
sentimento de Honra. É natural, por conseguinte, que os militares que pensaram do mesmo modo e 
se portaram de forma honrada, não tenham rebuço em se sentirem honrados pela sua participação 
na guerra. Mais adiante, na mesma entrevista, Pezarat Correia vai mesmo ao ponto de indicar um 
exemplo deste comportamento, quando refere: 
 

...o Spínola e o grupo spinolista conseguiram aquilo que eu dizia que era importante: 
criaram uma certa credibilidade enquanto profissionais, militares cheios de 
condecorações, os militares mais condecorados da guerra... que o Spínola aproveitou para 
a sua entourage e muitos deles acompanham o Spínola neste raciocínio: a guerra não tem 
solução militar tem que ter uma solução política, apesar de serem militares com provas 
dadas no terreno. [p. 113] 

 
Outro ex-conselheiro da revolução, o tenente-general Franco Charais, segue o mesmo raciocínio, 
de patente orgulho, quando refere: 
 

Paradoxalmente, só a partir do deflagrar do conflito armado em Angola, isto é, a partir de 
1961, as colónias vão experimentar um forte crescimento económico. Vão ser construídas 
estradas alcatroadas dirigidas para o interior, implementaram-se esquemas de saúde, 

                                                 
1 MARTELO, David, A espada de dois gumes – As Forças Armadas do Estado Novo (1926-1974), p. 254. 
2 Pezarat Correia – Do lado certo da história. 
3 In CRUZEIRO, M.ª Manuela, Vasco Lourenço – Do fundo da revolução, p. 58. 



3 
 

educação, abastecimento de águas, transportes terrestres e aéreos, etc., etc. Todo o 
desenvolvimento só se tornou assim possível devido à ocupação militar. 
 
Penso que a História virá a prestar homenagem aos militares de todas as patentes e 
especialidades que, para além da sua complexa actividade militar, tiveram que conceber, 
implementar e gerir os não menos complexos esquemas de desenvolvimento económico e 
social...4 
[...] 
Passei dois anos em Angola, no Luso, no período entre 1971 e 1973. Integrei e chefiei duas 
secções de estado-maior, de material e de pessoal, num comando operacional, designado 
por Zona Militar Leste e comandado pelo general Bettencourt Rodrigues. A Zona englobava 
um território superior a 50% do território angolano. Mercê de um comando exemplar em 
que, paralelamente ao desenvolvimento das operações militares, foi desenvolvida uma 
importante actividade económica e social, foi conseguida uma importante vitória militar. 

Mas não o fim da guerra de guerrilha.5 
 
Um aspecto menos consensual surge na parte do parágrafo em que o gen. Pezarat Correia afirma 
que “Quem, conscientemente, participou no 25 de Abril, só por ignorância ou estupidez pôde 
surpreender-se por, com a instauração da liberdade plena, a guerra colonial ter ficado 
irremediavelmente condenada e, com ela, o próprio império”. Aqui, há duas questões distintas a 
considerar: 
 

1) A irremediável condenação da guerra colonial; 
2) A concomitante condenação do “próprio império”. 

 
No primeiro caso, a condenação da guerra mediante a revolta militar é tão evidente que não carece 
de demonstração. Mas vamos incluir nesta condenação a memória do sacrifício imenso de 
centenas de milhares de combatentes? 
 
Do mesmo modo, parece-me que carece de melhor explicação o sentido da condenação do 
“próprio império”, temática sobre a qual, nos últimos tempos, temos percebido diversas opiniões, 
algumas das quais bem insensatas. Em 1998, nas primeiras linhas de As Mágoas do Império, 
escrevi: 
 

A epopeia dos Descobrimentos e a ideia de um Império português espalhado pelo mundo 
constituem o âmago da Nação portuguesa, e, porventura, a razão mais forte da sua 
definição como povo europeu de características próprias.6 

 
Não mudei de ideias, desde então, e cada vez mais me convenço da bondade do conhecimento da 
História e da necessidade de formar portugueses que gostem de ser portugueses – o que implica 
a conservação de uma justa Memória. É certo que, em Abril de 1974, os jovens capitães de Abril 
não detinham os conhecimentos e a experiência política que possuem no presente. O próprio gen. 
Pezarat Correia, na já citada entrevista a Maria Manuela Cruzeiro, dá disso conta em termos 
bastante expressivos: 
 

...eu próprio, no 25 de Abril, não sabia o que se ia passar em relação às colónias. A nossa 
certeza inicial era que ia haver avanços no sentido de acabar com a guerra. Eu próprio não 
tinha ideias muito seguras de como é que se ia resolver o problema colonial, se bem que 
eu soubesse (tinha a consciência e sobretudo tinha o desejo), que a solução devia ser a 

                                                 
4 CHARAIS, Franco, O acaso e a história – Vivências de um militar, p. 17-18. Sublinhado meu. 
5 Ibidem, p. 26. 
6 MARTELO, David, As Mágoas do Império, p. 11. 
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independência das colónias, mas não estava muito seguro de como lá chegar. Eu até 
admitia inclusivamente que só o facto de se ter dado o 25 de Abril e a mudança do poder 
em Portugal, e Portugal ter enunciado ao mundo um programa como o do MFA, em que 
dava a entender a disposição de negociar com os movimentos de libertação, fosse o 
suficiente para estes pararem a guerra. Perfeitamente utópico. [p. 167] 

 
Não é possível negar que, com a revolução na rua, virava-se uma página decisiva da nossa história 
e preparava-se o caminho de regresso das terras de além-mar. Durante mais de cinco séculos, a 
miragem de um império ultramarino fora tornada realidade graças ao denodado esforço e ao 
sangue de muitos portugueses. Tal como em outras ocasiões, os últimos guardiões do império, 
batendo-se valorosamente, com recursos humanos e materiais impróprios de uma potência 
colonial, proporcionaram ao poder político o tempo mais do que suficiente para obter uma solução 
equilibrada para o conflito. 
 
Para o balanço final, com que pretendo encerrar esta exposição, permitam-me que recorde a 
passagem em que Luís Mendes de Vasconcelos põe na boca do filósofo dos Diálogos do sítio de 
Lisboa o seguinte comentário sobre o resultado final da aventura da Índia, o qual bem se pode 
aplicar à última guerra do Império: 
 

Em todas as obras se consideram duas coisas: o discurso e conceito do artífice, e a obra 
das mãos que a fizeram. O mesmo considero eu na conquista da Índia. Aqueles por cujo 
conselho se fez são os artífices; e os capitães e soldados que a puseram em efeito são as 
mãos que fizeram a obra. Digo agora que, se considerarmos o discurso do artífice, a obra 
não é boa, pelas razões ditas, e porque as conquistas que se não podem unir com o Estado 
que as faz (de modo que nas necessidades que um e outro tiver se possam ajudar) serão 
danosíssimas: porque em lugar de acrescentar forças as diminuem, separando-se as que 
tem o Estado que as faz. [...] E assim digo que, considerando o discurso do artífice (dos que 
ordenaram esta conquista) a obra não foi boa; mas se considerarmos como se obrou a 
manufactura, merece muito louvor. E assim, os primeiros que ordenaram se fizesse, fizeram 
obra de temerários; mas os que a obraram, navegando por tantos mares e pelejando com 

tantas e tão várias nações, fizeram uma obra heróica e digna de eterna memória.7 
 
 
David Martelo – Março de 2021 
 
 

                                                 
7 In SÉRGIO, António, Antologia dos Economistas Portugueses – Diálogos do Sítio de Lisboa, pp. 91-93. 


