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FRANCO CHARAIS AFASTA-SE DE MELO ANTUNES 
 
 
Introdução 
 
Em 6 de Abril de 2020, enviei para as Edições Sílabo, Lda, o manuscrito de um livro sobre a 
Revolução dos Cravos, ao qual dei o título de 25 de ABRIL – Do golpe militar à revolução na forma 

tentada. Pessoalmente, teria todo o interesse em que a obra fosse rapidamente publicada. Todavia, a 
situação de pandemia que então surgira desaconselhou, em termos editoriais, a sua publicação imediata, 
pelo que a mesma acabou por se efectivar em meados de Novembro. 
 
Quando o editor, Dr. Manuel Robalo, demonstrou interesse na realização de uma sessão de lançamento 
em videoconferência, em colaboração com a Associação 25 de Abril, procurei, para o efeito, o apoio do 
coronel Vasco Lourenço e solicitei ao major-general Pedro Pezarat Correia o favor de ser o 
apresentador do livro. Obtive, em ambos os casos, uma resposta positiva. Todavia, poucos dias depois 
de ter iniciado a leitura do livro, o major-general Pezarat Correia contactou-me telefonicamente, 
informando-me de que discordava da minha ‘tese’ sobre o 25 de Abril, pelo que não poderia levar a 
cabo uma “apresentação favorável”. Seguidamente, pediu-me que o libertasse do compromisso da 
apresentação, o que concedi prontamente, embora referindo que aceitaria sem nenhum azedume que a 
apresentação não fosse favorável, de modo a não defraudar os participantes que, nessa data, já tinham 
sido informados de que o major-general Pezarat Correia iria falar sobre o livro. 
 
A videoconferência estava anunciada para a tarde de 2 de Dezembro de 2020 e cumpriu-se o que estava 
programado. Abriu a sessão o coronel Vasco Lourenço, incluindo nas suas palavras a justificação da 
ausência do anunciado apresentador e referindo-se ao livro, que já lera, em termos simpáticos, mas com 
algumas reticências. Depois de eu ter falado, na minha qualidade de autor, seguiram-se diversas 
intervenções. Uma das últimas intervenções, assumidamente desfavorável, foi protagonizada pelo 
tenente-general Franco Charais, em termos tão desabridos e desrespeitosos que me deixaram, a mim e a 
outros intervenientes, completamente siderados. 
 
O assunto assim exposto regressou à actualidade, recentemente, através da revista Referencial, da 
Associação 25 de Abril (N.º 140 / Janeiro-Março de 2021), a qual publica duas recensões do meu livro, 
uma das quais da autoria do general Charais, da qual me foi dado conhecimento antecipado. Sabendo 
eu que o texto do general Charais começava por afirmar... 
 

Antes de iniciar a minha crítica ao livro em epígrafe desejo apresentar, publicamente, as minhas desculpas 

ao coronel David Martelo, pela forma intempestiva como intervim na sessão da apresentação do seu livro na 

A25A, desrespeitando a sua liberdade de expressão e pensamento sob qualquer forma e, o que reconheço 

mais grave, princípios que eu próprio com outros camaradas do Movimento dos Capitães incluímos na alínea 

c) do nº5 das Medidas a Curto Prazo do Programa do MFA... 

 
...tive a oportunidade de, no mesmo número da revista, incluir um breve esclarecimento, no qual 
acrescentei: Registo, com grande satisfação, o pedido de desculpas constante na abertura do texto 

sobre o meu livro, que aqui vai publicado, e dou, no plano moral, o incidente como sanado. 
 
 
Crítica do general Charais e réplica do autor 
 
A crítica do general Charais ao meu livro é produzida através de um artigo bastante extenso, com a 
particularidade de a sua maior parte não se referir concretamente ao meu texto. É, principalmente, uma 
lição sobre o 25 de Abril, durante o qual o crítico faz diversas afirmações historicamente correctas, 
nomeadamente sobre temas de natureza ideológica, social e económica, que eu entendi não referir no 
meu livro por já terem sido tratados noutras obras e, também, para o não tornar ainda mais extenso – 
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mesmo assim, atingiu as 451 páginas. Mas, aparentemente, fornece um elemento novo: a argumentação 
do general Charais configura, nalguns trechos, uma patente dissonância com o pensamento de Melo 
Antunes, líder político do Grupo dos Nove, a que o general pertenceu em 1975. 
 
Da reduzida parte em que o general Charais se refere explicitamente ao meu texto, respigarei algumas 
passagens e farei o devido comentário. Comecemos pela questão de saber se em 25 de Abril houve um 
golpe militar ou se constituiu imediatamente o início de uma revolução. Afirma o general Charais: 
 

Quaisquer estudos sobre a Revolução dos Cravos, salvo melhor opinião, serão parciais e/ou 
tendenciosos se ignorarem ou amputarem os seus objectivos, os mecanismos utilizados para os atingir 
e, fundamentalmente, se não concretizarem se os objectivos foram ou não atingidos. Os objectivos da 
Revolução constam do Programa do MFA (PMFA) apresentado à Nação em 25Abr75. [...] 

 
No livro também são ocultadas ou minimizadas as naturais lutas, em liberdade, das classes mais 
desfavorecidas por um tecto digno, por escolas e professores, por trabalho digno, por apoio de saúde, 
lutas por vezes tornadas indignas e violentas pela interferência dolosa de interesses económicos e 
partidários. Todos estes acontecimentos conflituosos, ocorridos no período entre 25Abr74 e 25Nov75 
contra a ordem de coisas estabelecidas, provocando mudanças bruscas e, por vezes violentas, na 
estrutura económica, social e política do país, definem que o 25Abr74 foi o início de uma revolução e 
não de um golpe militar.  

 
Afirmar que “os objectivos da Revolução constam do Programa do MFA (PMFA) apresentado à Nação 
em 25Abr75” é bastante questionável, uma vez que o mesmo nunca fala de ‘revolução’. No meu livro, 
depois de ter explicado que os militares empenhados nas operações de 25 de Abril NÃO tinham 
conhecimento do Programa do MFA, expliquei que esse desconhecimento não significava uma 
ausência de um rumo político. Nas conversas de caserna era bastante claro que: 
 

• O MFA, com as tropas revoltadas, executaria uma operação militar, a que é usual 
dar a denominação de GOLPE DE ESTADO, para pôr fim ao regime do Estado 
Novo; 

• O MFA garantiria o restabelecimento das LIBERDADES comuns nos países 
democráticos; 

• O MFA colaboraria com um GOVERNO PROVISÓRIO na obtenção da PAZ nos 
três Teatros de Operações africanos; 

• O MFA garantiria a realização de ELEIÇÕES LIVRES dentro de um prazo 
razoavelmente curto. 

 

Este “Programa”, representando uma rotura com um regime ditatorial e a vontade de pôr fim a uma 
guerra de mais de 13 anos, produziria um forte abalo político e os capitães não o desconheciam. 
Todavia, se considerarmos a ditadura como anomalia e a democracia como normalidade, tratava-se, 
tão-somente, do regresso à normalidade. Talvez por essa razão, a sabedoria de Melo Antunes tenha 
expresso a ideia de que “a maioria dos oficiais participou num golpe militar, num pronunciamento 
militar, sem saber que estava a desencadear uma revolução”.1 Mas o mesmo Melo Antunes confirmaria 
o essencial do “Programa de Caserna” quando sublinhou que os capitães “tinham a ideia de que se 
tratava de derrubar o regime, implantar um regime – que isto fique bem claro! – de tipo ocidental, para 
fazer a descolonização e desenvolver o país”.2 (pp. 51-52) O general Charais, na sua crítica, verbera: 
 

O autor deixa também claramente expresso, no seu livro, que ele e outros camaradas capitães 
esperavam que, após 25Abr74, o país desse inicio a uma democracia burguesa. Tal não pareceu 
viável aos capitães redactores do PMFA [Programa do Movimento das Forças Armadas], porque 

                                                 
1 ANTUNES, E. Melo, A Descolonização portuguesa: mitos e realidades, In “História de Portugal” (Dir. Prof. João 
Medina), Vol. XIV, p. 182. 
2 AVILLEZ, M.ª João, Do Fundo da Revolução, p. 14. 
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entendiam que na democracia burguesa primeiro cria-se riqueza e, só depois, se pensa distribuir o 
dispensável pelas classes mais desfavorecidas. (sublinhado meu) 

 
É admissível que, desconhecendo os capitães o texto do PMFA, houvesse essa diferença de 
pensamento, mas nas reuniões havidas jamais se falara em revolução e socialismo. Até a palavra 
‘democracia’ se pronunciava a medo, com receio de afugentar os mais conservadores. Por tudo isto, 
considero que a repreensão que o general Charais me aplica na sua crítica é, também, uma censura 
póstuma para Melo Antunes. 
 
Mas a questão do ‘golpe militar’ merece mais um apontamento. O próprio general Charais, numa obra 
publicada em 2002, recorda-nos este significativo episódio, ocorrido nos primeiros dias após o 25 de 
Abril: 
 

O Varela Gomes também aparecia, com frequência, na Cova da Moura. Falava-me na necessidade da 
criação de uma 5.ª Divisão no Estado Maior General das Forças Armadas. As 5.as Divisões são estruturas 
indispensáveis a quaisquer Forças Armadas em operações. É através destas estruturas que se faz a 
ligação entre os exércitos e as populações civis. Com umas Forças Armadas autoras de um golpe de 
estado, a caminho de uma revolução, tornava-se necessária e imprescindível a criação de uma 
estrutura que fosse explicando às populações....etc 3 [sublinhado meu] 

 
“Forças Armadas autoras de um golpe de estado, a caminho de uma revolução” não é, no essencial, o 
que foi afirmado por Melo Antunes e por mim? O que era válido em 2002 já não o é em 2021? 
 
Por outro lado, afirmar que “quaisquer estudos sobre a Revolução dos Cravos, salvo melhor opinião, 
serão parciais e/ou tendenciosos se ignorarem ou amputarem os seus objectivos, os mecanismos 
utilizados para os atingir e, fundamentalmente, se não concretizarem se os objectivos foram ou não 
atingidos”, como se eu o não tivesse feito, só se explica se o general Charais não teve paciência para ler 
o livro até ao fim, hipótese que me parece ser bastante provável. 
 
Prosseguindo na sua diatribe demolidora, o general Charais acrescenta mais este registo: 
 

David Martelo, no seu livro, tentou incluir a CCP [Comissão Coordenadora do Programa] na sua tese da 
revolução de forma tentada de um PCP aliado à 5ª Div e ao COPCON, recorrendo ao nº1 do Movimento, 
um boletim informativo das FA´s, publicado sob a direcção da CCP. Com efeito uma notícia dava como 
prestando serviço na 5ª Div os militares pertencentes à CCP, notícia falsa pois a CCP era um órgão de 
soberania com missões legislativas e de tribunal constitucional. 

 
Que bela confusão! O boletim do MFA – na verdade com a designação de Movimento – publicou-se, 
durante vários meses, como sendo da responsabilidade da Comissão Coordenadora do Programa do 
MFA, como se pode constatar pelas imagens dos cabeçalhos do n.º 1 ao n.º 20 do mesmo, só deixando 
de referir a CCP no n.º 21, de 17 de Junho de 1975, conforme abaixo é reproduzido. 
 
 

 
 

                                                 
3 CHARAIS, M. Franco, O Acaso e a História – Vivências de um Militar, p. 62. 
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O general Charais afirma, agora, que ERA FALSA a notícia publicada em Movimento, segundo a qual 
os membros da CCP prestavam serviço na 5.ª Divisão. O curioso é ser a falsidade publicada sob a 
direcção da própria CCP. Por outro lado, quando o meu crítico repudia essa falsidade, dizendo que “a 
CCP era um órgão de soberania com missões legislativas e de tribunal constitucional”, está a fazer uma 
afirmação que só é verdadeira depois de 11 de Março de 1975, quando foi criado o Conselho da 
Revolução. Todavia, o Movimento publicou-se entre 9 de Setembro de 1974 e 14 de Agosto de 1975. 
 
No entanto, no meu livro, tive o cuidado de referir: “Sabemos hoje que uma parte significativa dos 
membros da Comissão Coordenadora não se revia nestes textos e que os redactores de Movimento se 
encontravam um tanto por conta própria. Mas essa verificação histórica não desfaz o efeito político que 
então produziu, dando do MFA uma ideia vanguardista que estava longe de corresponder ao 
pensamento da maior parte dos oficiais que haviam arrancado com as tropas na madrugada de 25 de 
Abril.” (p. 149) 
 
Outro assunto seleccionado pelo general Charais para a sua discórdia é o período do processo 
revolucionário que se inicia no pós-11 de Março e culmina no 25 de Novembro, apresentando esta 
‘inovadora’ visão dos acontecimentos: 
 

De facto aguardava-se uma ofensiva conjunta das forças de Spínola, vindas de Espanha, com apoios 
evidentes de oficiais superiores das nossas FA´s, de civis conotados com partidos da direita e extrema-
direita e, possivelmente, com unidades militares, principalmente da RML. O objectivo principal da 
ofensiva, ou contra-revolução, seria suspender as actividades da Assembleia Constituinte e evitar a 
independência de Angola. [...] 

 
Em 25Nov ficou confirmada a derrota de Spínola, os trabalhos da Constituinte continuaram, a 
Constituição foi escrita de forma progressista, privilegiando a construção de uma sociedade tendendo 
para o socialismo, o PMFA será parte da Constituição e os partidos solicitaram que o CR se mantivesse, 
como órgão de soberania, por um determinado período, como garante do cumprimento da nova 
Constituição, uma constituição pluripartidária. 

 
O general Charais pretende, por conseguinte, que o 25 de Novembro foi uma vitória sobre o general 
Spínola. Mais uma renegação póstuma de Melo Antunes, que, na época, em duas entrevistas ao Nouvel 

Observateur, se explicou de forma substancialmente diferente. Na primeira, logo a seguir à publicação 
do ‘Documento dos Nove’ – que o general Charais subscreveu –, ao ser perguntado sobre em que 
momento decidira opor-se a Vasco Gonçalves, diria Melo Antunes: 
 
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 
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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.
4 

 
Na segunda entrevista ao Nouvel Observateur, publicada na imprensa portuguesa em 24 de Novembro 
de 1975, o líder político do Grupo dos Nove, referindo-se à situação que se vivia, declarava que “o 
tempo trabalha agora contra nós, contra o Socialismo, contra a esquerda”, acrescentando que se o 
Governo caísse rebentaria, sem dúvida, “uma guerra civil que conduziria a um novo fascismo”. 
Segundo Melo Antunes, o que se passava naquela altura era, por um lado, que “certos dirigentes não 
têm a firmeza necessária para governar sem se preocuparem com as manifestações de força e seguindo 
simplesmente a sua linha”, e que, por outro lado, o Partido Comunista prepara a conquista do 
Poder. “Estamos certos de que no interior do Exército há um plano comunista de desorganização 
sistemática das estruturas, ao mesmo tempo que pequenos grupos se instalam nos postos-chave, nos 
pontos operacionais... A mesma táctica encontra-se, aliás, na sociedade civil. [...] O mais lucrativo para 
os comunistas é, no imediato, fazer uma propaganda dura e dosear a agitação, criar um clima de tensão, 
aterrorizar o País, paralisar o Estado. Um belo dia, o País estará esgotado, completamente 
desorganizado... O processo está já bem avançado, e, quando o País deixar de ser governável, passar-
se-á à segunda fase, a conquista do Poder.” A única esperança é “tomar urgentemente a iniciativa 
política. A primeira coisa indispensável é ter novamente as Forças Armadas na mão... Lá chegaremos, 
através da modificação das estruturas e deslocando as pessoas”.5 
 
Em 1994, Melo Antunes voltaria a ter oportunidade de expressar a sua convicção quanto aos vencidos 
do 25Nov, afirmando: “A derrota foi dos sectores anarquizantes e uma machadada forte nos radicais 
próximos do PC.”6 
 
Poder-se-á deduzir que o general Charais está hoje algo distante do pensamento de Melo Antunes. 
Ninguém lhe nega o direito de mudar de opinião. Mas não foi sempre assim. Voltando à sua obra de 
2002 anteriormente citada, repare-se nestes breves apontamentos alusivos à situação no país entre a 
publicação do ‘Documento dos Nove’ e o 25 de Novembro: 
 

Infelizmente, a nossa esquerda política, apoiada em alguns militares a que passei a chamar dissidentes 
do MFA, não se conforma. Apoiada em órgãos de comunicação social, como O Século e a Rádio 
Renascença, ataca o Grupo dos 9 e o VI Governo Provisório. Acusa-nos de reaccionários. Esquece-se, 
pura e simplesmente, dos principais inimigos da revolução, a extrema-direita, os saudosistas do regime 
deposto pelo MFA em 25ABR. E mete tudo no mesmo saco.7 

 
Nos principais centros populacionais e, principalmente em Lisboa, na esperança de recuperação da 
queda de Vasco Gonçalves e dos militares que o apoiavam, a esquerda revolucionária, seguida de perto 

                                                 
4 Diário de Lisboa, 11-08-1975, p. 2. No meu livro, esta entrevista está transcrita nas pp. 284-285. 
5 Diário de Lisboa, 24-11-1975, p. 20. No meu livro, esta entrevista está transcrita na p. 414. Sublinhado meu. 
6 AVILLEZ, M.ª João, Do Fundo da Revolução, p. 25. 
7 CHARAIS, M. Franco, Idem, p.142. 
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pelo PCP e MDP/CDE, apoiada em algumas unidades da guarnição de Lisboa e em importantes órgãos 
de comunicação social, procura criar as maiores dificuldades possíveis ao CR e ao VI Governo.8 

 
Repare o leitor como, nesse tempo, o general Charais considerava que quem estava a opor-se à sua 
concepção de revolução eram “a esquerda revolucionária, seguida de perto pelo PCP e MDP/CDE”. 
Concordo que, na época, era doloroso sermos acusados de reaccionarismo por nos opormos às acções 
dos tais “dissidentes do MFA”, mas ainda o é mais, passados quase 46 anos, que esse tipo de acusações 
seja insinuado por alguém que teve as posições atrás recordadas. 
 
Ao findar a sua soberana lição sobre os meandros do 25 de Abril, o general Charais coloca a cereja no 
topo do bolo com este rutilante comentário: 
 

Tenho de aceitar que o coronel David Martelo comungue da tese da direita e extrema-direita de que o 
25Nov75 libertou o país da tentativa de uma ditadura comunista, mas não posso aceitar que o 
historiador militar David Martelo também defenda esta teoria. 

 
Faltou acrescentar que não aceitava a opinião de Melo Antunes, também ele a comungar intensamente 
da tese da direita e extrema-direita. Mas o melhor ainda estava para vir, cuidadosamente guardado para 
as últimas linhas: 
 

Recuso-me a tentar entender a motivação do historiador em trazer a público este livro em 25Nov2020, 
num dia em que eu esperava mais uma ofensiva da direita parlamentar para que fosse comemorada a 
data de 25Nov75. 

 
É mesmo má vontade (to say the least)! A única data do processo de publicação de um livro a que o 
autor pode ficar associado é a do seu lançamento, o que, no caso vertente, é 2 de Dezembro de 2020. 
Todavia, se, como afirma o general Charais, “em 25Nov ficou confirmada a derrota de Spínola, os 

trabalhos da Constituinte continuaram, a Constituição foi escrita de forma progressista, privilegiando 

a construção de uma sociedade tendendo para o socialismo”, por que carga de água é que 25Nov2020 
seria um “dia em que eu esperava mais uma ofensiva da direita parlamentar para que fosse 

comemorada a data de 25Nov75”? 
 
Por fim, apesar de todas as atribulações que resultaram da publicação de 25 de ABRIL – Do golpe 

militar à revolução na forma tentada, devo considerar como circunstância afortunada que uma crítica 
tão abertamente DESFAVORÁVEL tenha tomado esta forma. 
 
David Martelo – Junho de 2021 
 
NOTA: para quem tenha curiosidade em conhecer o contexto das citações do texto do general Charais, aqui deixo o link do Referencial 
em apreço. A recensão começa na página 124. 

 
A25A-13-103-137-Boletim-O-Referencial-No-140.pdf (a25abril.pt) 
 
 

Leitura complementar  

                                                 
8 Ibidem, p. 144. 


