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JULHO DE 1975 – FRACTURAS NA FRENTE REVOLUCIONÁRIA 

 
Os resultados das eleições para a Assembleia Constituinte, dando ao Partido Socialista (PS) a 

posição de força política mais votada, proporcionaram uma maior percepção da incompatibilidade de 
concorrerem, em simultâneo, dois processos distintos para o pós-25 de Abril: uma via democrática, 
assente em eleições, e uma via revolucionária, tendencialmente guiada por uma vanguarda. 
Fortalecido pela sua vantagem eleitoral, o PS, em 10 de Julho de 1975, abandona o Governo, 
invocando a circunstância de o jornal República ter voltado a publicar-se com a direcção designada 
pela comissão de trabalhadores. É o tiro de partida para o assumir não só de uma atitude de repúdio 
pela condução do processo revolucionário como também a determinação de utilizar as mesmas armas 
que, até aí, haviam sido a expressão de força dos partidos à sua esquerda: mobilizações de RUA e 
montagem de uma estratégia de RESISTÊNCIA que iria constituir-se sob a forma de uma verdadeira 
aliança de todas as correntes políticas que se opunham à revolução. Nesta aliança, como seria 
espectável, teria um papel importante o clero católico. Quanto às Forças Armadas, não tardou a 
constituir-se uma espécie de estado-maior clandestino, que, servido por alguns dos melhores oficiais 
dos 3 Ramos, seria encarregado de preparar eventuais acções de força, através de tomadas de posição 
em unidades onde os ‘moderados’ dispunham de mais peso, ou, caso fosse necessário, através do 
recurso a acções de clara índole militar.  

No momento de fazer a divulgação dos motivos da rotura, o secretário-geral do PS, Mário 
Soares, justificaria a decisão do seu partido numa carta endereçada ao Presidente da República, na 
qual, a certo ponto se afirmava: 
 

Em nome do Povo, desrespeita-se diariamente a vontade expressa por esmagadora maioria desse 
mesmo Povo. A nossa revolução está em perigo na medida em que se põem em causa as instituições 
democráticas que são o seu primeiro fundamento e justificação. O Pacto firmado entre o MFA 
[Movimento das Forças Armadas] e os Partidos, na presença de V. Ex.ª, acaba de ser implicitamente 
denunciado numa Assembleia a que V.ª Ex.ª há dois dias presidiu. 
 
Por meu lado, não posso continuar a pertencer a um Governo que não governe e que cada dia, na 
prática, se demite das responsabilidades livremente assumidas perante o País. Nem dar caução moral 
e política a uma situação que se degrada em permanência. 
 
Não foi para isto que o Povo conferiu um mandato inequívoco ao Partido Socialista que em todas as 
circunstâncias se manterá fiel ao Povo e à Revolução. 
 
Acredite, Senhor Presidente, que avalio bem a sua angústia e o seu drama pessoal. Mas chega 
sempre o momento em que é preciso ter a coragem de dizer basta – de afirmar aquilo por que nos 
batemos, sem hesitações, sejam quais forem as consequências. A menos que se reneguem os 
princípios e, por não honrar os compromissos livremente assumidos perante o Povo, se perca a 
própria legitimidade. Ora é isso que não posso fazer e que o meu Partido me impõe que não faça.1 
 
No mesmo dia em que o PS anuncia a sua saída do governo, o PPD emite um comunicado no 

qual se distancia do projecto de Aliança MFA-Povo, considerando que, tal como proposta, a estrutura 
vertical de “assembleias ditas populares “ é antidemocrática. A consideração das estruturas populares 
como antidemocráticas radicaria em dois pontos: 
 

As eleições nas bases não assentariam na participação livre de todos os cidadãos, só assegurada 
pelo sufrágio universal e secreto, prevendo-se a votação sem estabelecimento de cadernos eleitorais 
e por ‘braço erguido’, com coacções de minorias activistas que isso implica, podendo as situações de 
facto constituir prática dominante; 

 
Nas eleições das sucessivas assembleias ditas populares não haveria participação directa da 
verdadeira vontade popular, uma vez que cada assembleia elegeria uma outra, distanciando-se cada 

                                                           
1 Diário de Lisboa, 14-07-1975, p. 10. 
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vez mais as cúpulas das suas correias de transmissão, prestando-se às manobras e filtragens que 
orientariam a composição e a ideologia da assembleia de vértice. 

 
A argumentação era bastante clara e tinha a força resultante das experiências já vividas nas 

comissões de moradores e de trabalhadores, e, até, nas assembleias militares, incluindo a própria 
Assembleia do MFA. Mas, além disso, o comunicado do PPD tocava noutro ponto essencial, ao 
sublinhar que... 
 

...a estrutura proposta incide sobre matéria constitucional reservada pelo Programa do MFA e pelo 
Pacto MFA/Partidos à Assembleia Constituinte e corresponderia portanto, de certo modo, à violação 
do Pacto pelo MFA.2 

 
Em 12 de Julho, no final de mais uma reunião, o Conselho da Revolução (CR) emitiu um 

comunicado a propósito da saída do governo dos representantes do PS, no qual sublinharia: 
 

Na sua reunião extraordinária de 12 de Julho, o CR debruçou-se sobre o problema da crise 
governamental criada pela retirada do Governo por parte de elementos representativos do PS, 
lamentando que tal atitude, considerada negativa em relação à marcha da revolução socialista que se 
vive no País, abra ainda maior campo de manobra para o desenvolvimento de acções contra-
revolucionárias, sabendo-se que os inimigos da transformação da sociedade portuguesa espreitam 
ansiosamente a criação de divisionismos entre os partidos políticos, o povo e o MFA, para levarem a 
cabo os seus funestos intentos.  
 
Face à situação criada, o CR considera demitidos os membros do Governo dissidentes...[...] 
 
Reitera contudo o CR a sua confiança nos militantes revolucionários do Partido Socialista, que por 
certo continuarão a apoiar a revolução portuguesa.3   

 
 Este último parágrafo, dando a entender que existiria uma separação entre as cúpulas e as 
bases do PS, não ficaria sem resposta, como adiante veremos. 

A percepção de que se entrara num novo período político ficou ainda mais vincada quando, em 
13 de Julho, um domingo, se deu início a uma onda de violência contra as sedes e centros de trabalho 
do Partido Comunista Português (PCP), no Norte e Centro do país, sendo igualmente atingidas as 
sedes de sindicatos e de outros partidos à esquerda do PS. Os primeiros actos, ocorridos em Rio 
Maior, visaram as sedes do PCP e da Frente Socialista Popular (FSP), as quais foram destruídas e 
incendiadas por grupos de agricultores e proprietários que haviam participado numa reunião 
convocada pela Liga dos Pequenos e Médios Agricultores. 
 No mesmo dia, em Aveiro, realizava-se uma manifestação de apoio à hierarquia da Igreja. Na 
Sé, o bispo D. Manuel Trindade disse que se sentia à vontade naquela manifestação não-partidária. E, 
como “não só em Aveiro há cristãos”, desejou que “o exemplo de Aveiro desponte do Minho ao 
Algarve, em massa. Os cristãos têm vivido adormecidos e é preciso que eles acordem”.4 

A acção da Igreja, até aí bastante discreta, ia tornar-se progressivamente mais visível, vindo a 
ter um papel indubitavelmente importante em todo o movimento contra-revolucionário. Ficaram 
célebres as manifestações organizadas por alguns bispos, no final das quais ocorreram diversos actos 
violentos contra sedes de partidos à esquerda do PS.  
 Na semana iniciada na segunda-feira, dia 14 de Julho, vão acentuar-se as clivagens entre as 
forças políticas e militares envolvidas no processo revolucionário. Em 15, o PS organiza uma grande 
manifestação, em Lisboa, em S. Pedro de Alcântara, que reuniu dezenas de milhares de pessoas e em 
que, pela primeira vez, se ouve gritar: “O povo não está com o MFA”. Discursando à multidão, Mário 
Soares acentua que o seu partido continuará “aliado do MFA”, mas que mantém a pergunta feita na 
conferência de imprensa da semana passada no sentido de saber “se o MFA quer governar de acordo 
com a vontade maioritária do povo ou se apoiado num grupo ou grupos minoritários”. Por outro lado, 

                                                           
2 Diário de Lisboa, 10-07-1975, p. 20. 
3 Diário de Lisboa, 12-07-1975, p. 1. 
4 Diário de Lisboa, 14-07-1975, p. 20. 
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o secretário-geral tem o cuidado de fazer notar – numa clara resposta ao comunicado do Conselho da 
Revolução – que a unidade das bases do partido com as suas cúpulas é efectiva e sólida. “Provocaram 
as bases e agora tiveram a resposta”, acentuou Mário Soares.5 
 A extrema-esquerda reage de imediato, organizando uma manifestação em Lisboa em cuja 
convocatória se podiam identificar diversos organismos unitários de base e alguns pequenos partidos. 
Exigiam a demissão do Governo Provisório, a dissolução da Assembleia Constituinte, a formação 
imediata de um Governo Revolucionário de Independência Nacional e a atribuição de poder real às 
Assembleias Populares.6 
 Entretanto, na reunião de 16 de Julho do Conselho da Revolução, o reconhecimento da 
gravidade da crise levara o capitão Marques Júnior a adiantar uma proposta, aprovada por 
unanimidade, mediante a qual o Conselho delegava no Presidente da República, no Primeiro-Ministro 
e no comandante do COPCON, a elaboração de um projecto político capaz de levar à superação da 
crise. Ficaria igualmente decidido que, até à apresentação desse programa político, não teriam lugar 
quaisquer reuniões de cúpula do MFA, salvo qualquer assunto urgente que tivesse de ser considerado 
pelo CR.7 
 Pouco depois, já na madrugada de 17 de Julho, o PPD decide seguir o exemplo do PS e torna 
pública a decisão de pôr termo à sua participação no governo. 
 O PCP e a Intersindical não tardaram a compreender que o cenário da RUA estava a mudar. 
Apercebendo-se de que o PS estava prestes a organizar uma nova manifestação, em Lisboa, mas de 
âmbito nacional, a Intersindical envia para a imprensa um comunicado, onde se pode ler: 
 

A revolução portuguesa sofre neste momento a mais grave investida das forças reaccionárias, que, 
aglutinando-se à volta da direcção do PS, têm desencadeado toda uma série de acções contra-
revolucionárias, visando objectivamente inverter o curso do processo revolucionário. [...] A actuação 
das forças contra-revolucionárias não é original. Assim, à semelhança dos acontecimentos do 28 de 
Setembro, prepara-se uma marcha sobre Lisboa, cujos motivos só podem causar perturbação entre a 
população, provocando confrontos entre as massas populares e o MFA, abrindo a via à contra-
revolução. O Secretariado da Intersindical Nacional alerta os trabalhadores para a necessidade de 
uma intensa acção de massas, visando o reforço da vigilância e do esclarecimento da situação política 
actual.8 

 
 Ao empenhar-se deste modo no que pretendia ser uma repetição da manifestação da ‘Maioria 
Silenciosa’, a Intersindical colocava-se na posição de examinanda. O que ocorresse a seguir iria ser 
comparado com as movimentações populares que haviam frustrado a iniciativa de 28 de Setembro do 
ano anterior. Por outro lado, a alusão a uma “marcha sobre Lisboa” permitia, aos mais familiarizados 
com a história do século XX, detectar uma tentativa de comparação com a “marcha sobre Roma”, de 
1922, que levara Mussolini ao poder. 
 Entretanto, no Porto, em 17 de Julho, o PPD leva a efeito uma manifestação na Praça 
Velasquez (futuramente rebaptizada como Praça Francisco Sá Carneiro), durante a qual intervêm 
diversos oradores, focados no momento de confrontação ideológica então em curso. Magalhães Mota, 
ex-ministro do governo provisório, afirmaria então: 
 

Creio que a esquerda se define, não pelo seguidismo, não pela pressa servil de apanhar comboios 
mais ou menos revolucionários, não pela autoproclamação, mas contra o sistema estabelecido, de 
inspiração centralizadora, imposta pelos seus conservadores. A esquerda é uma atitude em relação a 
um esquema concreto e actual, não uma fábula, uma lenda ou uma história passada. Por isso somos 
um partido de esquerda. Propomos a construção de uma sociedade socialista. Defendemos um 
Socialismo personalista e democrático, não um pseudo-socialismo burocrático e estatal. [...] Há só um 
perigo que ameaça o futuro. É a violência contra as decisões do Povo.9 

 

                                                           
5 Diário de Lisboa, 16-07-1975, p. 20. 
6 Diário de Lisboa, 17-07-1975, p. 20. 
7 MOTA, J. Gomes, A Resistência, p. 107. 
8 Diário de Lisboa, 18-07-1975, p. 4. 
9 Idem, p. 20. 
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 Estas declarações, na boca de um destacado dirigente do PPD – o actual PSD – podem parecer 
deslocadas na realidade actual, mas servem de exemplo de como o cenário político empurrara todos os 
partidos para a esquerda de si próprios. O mesmo se poderia dizer do PS. Ao mesmo tempo que se 
desenrolava no Porto o comício do PPD, tinha lugar em Braga uma manifestação do PS. Nessa 
ocasião, dizia Mário Soares: 
 

Não somos anticomunistas, somos marxistas e temos as melhores relações com os partidos 
comunistas de Espanha e de Itália. O que não podemos é transigir com a sede de poder do Partido 
Comunista Português, que criou em Portugal, num só ano, mais ódios a si próprio do que durante 48 
anos de fascismo, por não ter respeitado as regras democráticas.10 

 
 O dia seguinte, 18 de Julho, ia ser um dia recheado de acontecimentos. 
 Na cidade do Porto, realizar-se-ia uma manifestação dita “unitária e apartidária”, que se 
concentrou na Praça Humberto Delgado e iria terminar em frente ao Quartel-General da Região 
Militar do Norte (QG/RMN), na Praça da República. Como palavras de ordem, ouviram-se os 
manifestantes pugnar, entre outras, “pelo direito ao trabalho, pelo direito à habitação”, “dissolução 
imediata da Assembleia Constituinte”, “por um governo apartidário e revolucionário dos 
trabalhadores” e “unidade dos trabalhadores com os progressistas do MFA”. Digna de realce, pela 
novidade, era o pedido de dissolução da Assembleia Constituinte, sem que fosse imediatamente 
evidente que se tratava de uma exigência de um determinado partido. 
 Quando a manifestação chegou junto do QG/RMN, já depois das 21 horas, o comandante da 
Região, brigadeiro Eurico Corvacho, veio à porta-de-armas falar com os manifestantes, declarando: 
 

Amigos, camaradas, revolucionários. É com imenso agrado que, em meu nome pessoal e em nome de 
todos os soldados, sargentos e oficiais da Região Militar do Norte, vos agradeço esta grandiosa 
manifestação, sobretudo porque se trata de uma manifestação unitária e apartidária de trabalhadores 
interessados na participação na revolução socialista. O avanço do nosso processo revolucionário tem 
levado a desencadear contra nós forças reaccionárias que, a soldo do imperialismo, executam as 
manobras necessárias para a paragem da nossa revolução e, se possível, para o seu retrocesso. De 
facto, a única maneira eficaz que temos de combater as forças reaccionárias está na unidade de todos 
os trabalhadores interessados na revolução socialista, unidos com os soldados, sargentos e oficiais 
progressistas, igualmente interessados na mesma revolução socialista.11 

 
 Conforme se constataria poucos dias depois, Corvacho – que era um fiel apoiante da facção 
gonçalvista – não tinha entre os seus subordinados a quantidade de militares que designava por 
‘progressistas’ de que necessitaria para pôr em prática este programa. Tratava-se de uma 
surpreendente falha na avaliação da “correlação de forças”. 
 Entretanto, em Lisboa, criara-se um clima de alerta para a possibilidade da já mencionada 
“marcha sobre Lisboa” ser, efectivamente, uma iniciativa da direita reaccionária. A esse propósito, a 
5.ª Divisão/EMGFA emitiria um comunicado, no qual se afirmava: 
 

Foi montado pelo COPCON um conjunto de barragens em pontos estrategicamente escolhidos que 
permitem o controlo total dos acessos a Lisboa. Essas barragens montadas pelas forças militares 
têm tido a colaboração militante das forças populares, o que se considera positivo, na linha de aliança 
povo-MFA.12 

 
 O comunicado prosseguia, depois, fazendo referência a outras “barragens selvagens”, 
guarnecidas unicamente por populares, pedindo a sua desmobilização. Estas acções, cuja única 
fundamentação residia no conhecimento da grande manifestação que o PS preparava para o dia 19, 
demonstram bem como era fácil convencer o COPCON e a sua estrutura de Informações de que estava 
a preparar-se uma perigosa acção de cariz reaccionário. Na ocasião, perante os firmes protestos do PS, 
foi ordenado o levantamento das barragens. 

                                                           
10 Ibidem.  
11 Diário de Lisboa, 19-07-1975, p. 5. 
12 Ibidem, p. 7. 
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 No dia seguinte, a 5.ª Divisão voltava a emitir um comunicado, desta vez para fazer, em nome 
do MFA, a defesa do primeiro-ministro, face às acusações de que fora alvo por parte de Mário Soares, 
na manifestação de 19 de Julho: 
 

Não reconhece representatividade bastante a nenhuma organização partidária para que se pronuncie 
sobre a designação dos chefes do Governo, que é da competência exclusiva do MFA, e, ainda, muito 
menos quando a evocada representatividade é de uma organização partidária que, pela via eleitoral é 
mandatada, apenas, para colaborar na elaboração da Constituinte. 
 
As dúvidas insinuadas pelo secretário-geral do Partido Socialista sobre a isenção partidária do 
general Vasco Gonçalves são consideradas caluniosas e, como tal, merecem o repúdio do Movimento 
das Forças Armadas.13 

 
Passado o fim-de-semana de 19/20 de Julho, em que os opositores da revolução haviam 

revelado novos valores da “correlação de forças”, aparece na imprensa a versão completa do 
“documento de análise política global apresentado pelo primeiro-ministro” na Assembleia do MFA de 
8 de Julho. A intervenção de Vasco Gonçalves, marcadamente ideológica, constitui um momento 
clarificador da solução que julga adequada para a superação da crise. Assim, depois de fazer uma 
longa análise dos acontecimentos que, na sua óptica, haviam gerado contradições e a crise da 
revolução, o primeiro-ministro declararia: 
 

Para que a Revolução se não perca, temos de superar rapidamente estas contradições, o que 
exige uma discussão ideológica em torno dos seguintes conceitos fundamentais: 
 
- A questão central do socialismo é a questão do Poder. Só a tomada do Poder pelos 

trabalhadores permite estabelecer uma sociedade socialista. 
- A criação de condições para que os trabalhadores acedam progressivamente ao Poder implica 

a existência de uma vanguarda política capaz de desenvolver uma prática política socialista. 
- A constituição da vanguarda política exige uma correcta definição do inimigo na fase actual do 

processo. Esse inimigo é, única e exclusivamente, o capitalismo e todas as organizações ou 
elementos isolados que, directa ou indirectamente, o servem. 

- O idealismo e o voluntarismo têm uma importância muito limitada na criação de condições de 
avanço para o socialismo que são determinadas essencialmente pela luta de classes. 
 

A discussão a efectuar não pode limitar-se ao âmbito do Conselho da Revolução, mas estender-se 
aos comandos e delegados das unidades, por forma a encontrar uma linha que vincule todo o MFA 
e permita construir em torno dela a unidade e disciplina necessárias. 

 
 Mais adiante, Vasco Gonçalves volta a abordar a “questão do Poder”, em termos bastante 
elucidativos do seu pensamento revolucionário: 
 

Ao afirmar-se que a questão principal do socialismo é a tomada de Poder pelos trabalhadores, 
faz-se uma afirmação estritamente baseada na análise lógica da realidade. De facto, a luta de 
classes não termina com a destituição do Governo burguês, tal como a reprodução das relações 
sociais burguesas não cessa automaticamente ao nível das empresas e dos diversos aparelhos 
políticos e ideológicos com a simples estatização dos meios de produção. 
 
Assim, o estabelecimento das novas relações sociais terá que ser imposto durante um certo 
período, o que exige o Poder nas mãos dos trabalhadores, já que seria puramente fantasioso 
esperar que a burguesia impusesse relações contrárias aos seus interesses. 
 
Ao definir a necessidade da tomada do Poder pelos trabalhadores devem ficar bem claros os 
parâmetros que pautam o exercício desse Poder: 
 
- A Revolução socialista não se destina a substituir uma classe exploradora por outra classe 

exploradora, mas sim a eliminar toda e qualquer forma de exploração. Não se verifica, 
portanto, a libertação apenas do proletariado, mas de toda a sociedade. 

                                                           
13 Movimento n.º 24, 25-07-1975, p. 4. 
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- O ‘poder dos trabalhadores’ define uma relação de dominação política que apenas se exerce 
sobre uma camada minoritária da burguesia, estando totalmente fora de causa qualquer 
exercício ditatorial sobre as classes populares, entendidas como todas aquelas cuja 
libertação passa pelo socialismo, nomeadamente pequenos e médios agricultores e 
empresários. 

- A ideologia da Revolução socialista, porque a Revolução visa a libertação de toda a sociedade, 
não se restringe aos produtores directos mas também a todos os elementos, procedentes 
embora de outras classes, que renunciem aos interesses estreitos da sua classe de origem e 
lutem concretamente pela vitória do socialismo.

14 
 
Para a generalidade dos portugueses com alguma cultura política, o que Vasco Gonçalves 

propunha parecia ser muito parecido com as teorias políticas em que assentara a revolução bolchevista 
de 1917, sendo quase imperceptíveis as particularidades próprias da revolução portuguesa. Perante 
esta declaração pública do primeiro-ministro, a revolução deixara oficialmente de ser o projecto 
político com que os Capitães haviam arriscado vida e carreiras para restituir aos portugueses a muito 
almejada Liberdade e implantar um regime constitucional pluralista, idêntico aos da Europa Ocidental. 
E deixava, igualmente, de merecer a classificação de “original”, porque se afigurava bastante 
semelhante às outras revoluções socialistas do século XX. 

Numa entrevista concedida em 2002, Vasco Gonçalves viria a afirmar, a propósito deste seu 
documento: 
 

Era uma análise da situação e nele também se discutia o problema das vanguardas. Continha 
algumas passagens que na altura hesitei se devia ou não ler, mas pensei: alguma vez isto tem de 
ser dito aos meus camaradas. No entanto, não há dúvida de que, embora o documento fosse 
aprovado por larguíssima maioria, o certo é que as Forças Armadas, em sentido global, não 
estavam em condições de assimilar um determinado número de ideias que eu expunha nesse 
documento, como aquela de que “a criação de condições para que os trabalhadores ascendam 
progressivamente ao poder implica a existência de uma vanguarda política, que, por sua vez, exige 
uma correcta definição do inimigo na fase actual do processo, etc., etc.”. Isto tudo era uma coisa 
muito complicada, que hoje considero ter sido colocada prematuramente.15 
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14 Diário de Lisboa, 21-07-1975, pp. 10-11. Sublinhados nossos. 
15 CRUZEIRO, M.ª Manuela, Vasco Gonçalves – Um General na Revolução, p. 179. Sublinhado nosso. 


