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OTELO NA REVOLUÇÃO (1) 
 

Colocar o MFA na liderança do processo revolucionário 
 
 
 
Depois de ter liderado o planeamento das operações militares destinadas a derrubar a ditadura 
do Estado Novo e de exercer o comando do golpe militar de 25 de Abril de 1974, o major 
Otelo Saraiva de Carvalho não tardaria a ser chamado a exercer destacadas funções político-
militares, no período de transição para um regime democrático liderado pelo Movimento das 
Forças Armadas (MFA). Assim, em 8 de Julho de 1974, o major Otelo era graduado em 
brigadeiro e assumia as funções de comandante-adjunto1 do Comando Operacional do 
Continente (COPCON). A ideia da criação deste comando era o preenchimento do vazio criado 
na Segurança Pública pela imagem que a PSP e a GNR ainda detinham de órgãos repressivos 
do Estado Novo. Ao COPCON seria atribuído um conjunto de unidades operacionais 
espalhadas pelo território continental, mas que, do ponto de vista administrativo-logístico, 
continuavam a ser geridas pelas unidades e comandos territoriais. 
 
Ao findar 1974, o MFA já não escondia as fracturas ideológicas que, desde a hora da vitória, se 
haviam produzido no seu seio. Enquanto à direita se agrupavam os incondicionais seguidores 
do general Spínola e seus aliados de ocasião, a esquerda dividia-se entre os moderados, 
liderados ideologicamente por Melo Antunes, os vanguardistas de Vasco Gonçalves, próximos 
do PCP, e uma tendência populista que tinha em Otelo a principal figura de referência e a 
simpatia de pequenos partidos da extrema-esquerda, como a União Democrática Popular 
(UDP) e o Partido Revolucionário do Proletariado-Brigadas Revolucionárias (PRP/BR). 
 
Realizadas as eleições para a Assembleia Constituinte, em 25-04-1975, os resultados obtidos 
como que criaram um novo tipo de legitimidade, concorrente com a do próprio MFA. No plano 
partidário, as eleições eram valorizadas pelos partidos mais votados, enquanto à esquerda do 
Partido Socialista (PCP, MDP e UDP) se insistia na importância da “dinâmica revolucionária”, 
daí resultando um cenário de maior conflito entre os partidos políticos.  
 
A facção do MFA liderada por Otelo teve um momento de particular evidência na sequência da 
realização da Assembleia do MFA de 26 de Maio de 1975. Num breve contacto com a 
imprensa, à entrada para o Centro de Sociologia Militar, Otelo mostrar-se-ia agastado com as 
lutas partidárias, prestando declarações que foram percepcionadas como uma espécie de 
ultimatum do COPCON: 
 

Aquilo que eu largamente tenho anunciado está a ir ao encontro de muita gente. 
É que as lutas partidárias não interessam absolutamente nada ao povo 
português, que infelizmente está envolvido nelas e está a vivê-las. As lutas 
partidárias estão a provocar um divisionismo imenso nas massas trabalhadoras 
e nas massas populares. 

 
Otelo, talvez sem se aperceber, estava a repetir o discurso que levara ao funeral da I República 
e que seria a base da ideologia do Estado Novo e de todos os regimes fascistas. Continuando a 
sua declaração perante os jornalistas que o ouviam, acrescentou: 
 

                                                 
1 Nominalmente, o comandante era o CEMGFA. 
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Provavelmente, haveria uma vantagem muito grande em ultrapassarmos essas 
lutas partidárias, e eu só vejo uma possibilidade, que é o MFA assumir por 

inteiro a liderança do processo, ultrapassando os conflitos partidários e 
fazendo uma ligação directa às bases. Vamos lá a ver se será isto que vai 
resultar desta Assembleia. 

 
Depois, em resposta a uma pergunta acerca de uma alegada crise de autoridade referida no 
Diário de Notícias desse mesmo dia, Otelo responderia: 
 

Não é bem uma definição de autoridade dentro do MFA a que esse jornal se 
refere. É mais uma definição de crise de autoridade política. Vejam-se as 
palavras de Raul Rego2 a um jornal brasileiro, quando diz que o mal dos 
militares é terem a mania que sabem tudo, quando não sabem nada.3 

 
Seguidamente, Otelo acrescentaria o que lhe parecia ser uma solução para a crise: 
 

Ou construímos realmente o socialismo em Portugal utilizando o MFA e os 
partidos, a partir do momento em que esses partidos tenham possibilidades de 
fazer uma grande mobilização de massas, ou então abolimos as cúpulas 
partidárias e ligaremos directamente ao povo.4 

 
Ao mesmo tempo que Otelo desafiava os partidos a fazerem “uma grande mobilização de 
massas” – o que julgava ser benéfico para a ‘sua’ revolução, mas se provaria ser mais um erro 
de má avaliação da “correlação de forças” – sugeria que o MFA pudesse abolir as cúpulas 
partidárias. Admitir que o MFA ‘aboliria as cúpulas partidárias’ era expressão que aparentava 
ser uma ameaça, semelhante a outras próprias de partidos populistas – alguns bem de direita. 
Parecia um ultimatum, e a contra-revolução registava e agradecia o enriquecimento da sua 
argumentação. Isto, sem esquecer que, uma semana mais tarde (02-06-1975), se iniciariam os 
trabalhos de uma Assembleia Constituinte eleita pelos portugueses. 
 
No seguimento destas posições, o COPCON leva a efeito, em 27 de Maio de 1975, uma 
reunião de comandantes e delegados do MFA das unidades da Região Militar de Lisboa, 
durante a qual é aprovada uma moção no melhor estilo de extrema-esquerda, a endereçar ao 
Conselho da Revolução, na qual, a certo ponto, se afirma: 
 

A base da aliança Povo-MFA terá de ser fundamentada por uma ampla margem 
de acção incentivando a criatividade das massas populares nas quais o MFA se 
irá progressivamente diluindo. 

 
Lendo isto, hoje, para além de podermos interrogar-nos sobre o que seria essa “criatividade das 
massas populares”, poderemos imaginar um passo de ilusionismo que, sem qualquer 
constrangimento, terminaria num suave desvanecimento do MFA. Mas a moção tinha mais 
componentes ficcionistas: 
 

O COPCON e as suas unidades têm constituído o embrião das verdadeiras forças 
revolucionárias, fazendo dia a dia e no contacto directo com as massas 

                                                 
2 Raul Rego era um destacado membro do PS e combatente antifascista, ex-ministro do I Governo Provisório e ex-
director do jornal República. 
3 Diário de Lisboa, 26-05-1975, p. 1. Sublinhado nosso. 
4 Ibidem, p. 20. 
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populares a aprendizagem política, na única base real para a vitória da 
Revolução, que é a resolução dos problemas concretos [...] Atribuir ao COPCON, 
órgão com amplo apoio popular, a direcção do processo de ligação às estruturas 
populares e da revolução cultural como condição indispensável para garantir a 
confiança das populações e das classes trabalhadoras que terá de ser motivada, 
apoiada, esclarecida e tendo a certeza de que a FORÇA está de facto do seu lado, 
contra todos os que se oponham aos seus interesses de classe explorada...5 

 
Sem qualquer alusão à futura Constituição da República, fazia-se uma promessa de 
desenvolvimento de estruturas populares, com a colaboração da FORÇA disponibilizada pelo 
COPCON e o distanciamento do sistema partidário. A este projecto de acção viria a referir-se 
Álvaro Cunhal, numa obra publicada em 1976, na qual o secretário-geral do PCP faz esta 
elucidativa apreciação: 
 

Até ao agravamento da crise político-militar, o MFA respeitou a autonomia e 
independência do movimento popular e democrático. Foi na medida em que se 
aprofundou a crise e a Esquerda militar se aproximou mais dos sectores 
esquerdistas do MFA que começaram a aparecer ideias de dirigismo e controlo 
militar do movimento de massas.  
 
Os grupos esquerdistas instalados junto de altos centros de decisão militar 
animaram esta tendência, que lhes permitiria, sob a capa militar do MFA, 
procurar o controlo do movimento operário e popular, arrancando-o à 
influência do PCP. 
 
O chamado ultimatum do COPCON (25-05-1975), defendendo várias ideias já 
expostas por Otelo, acusa os “partidos” indiscriminadamente. Exige uma 
modificação do governo “de forma a que o seu funcionamento não seja afectado 
pelas lutas das cúpulas partidárias”. Pretende que as autarquias sejam 
reorganizadas na base da “confiança do MFA” (isto é, do COPCON). E defende 
que o “MFA não deve empenhar-se numa política de alianças partidárias” (tão-
pouco com o PCP), “mas sim aliar-se para objectivos concretos com as forças 
patrióticas e progressistas (isto é: com os grupos esquerdistas) numa ligação 
íntima e permanente não sujeita a jogos de cúpulas”. 
 
Procura assim reformular-se a aliança Povo-MFA, de forma a que seja o 
COPCON (e naturalmente os grupos esquerdistas nele instalados) a ter “a 
direcção do processo de ligação às estruturas populares e da revolução 
cultural”. 

 
Nestas ‘memórias’ de Cunhal ficava clara a aversão do PCP à 3.ª corrente do MFA – COPCON 
e general Otelo Saraiva de Carvalho – e como a revolução estava já ferida de morte. Nem valia 
a pena falar da ‘reacção’, dos monopólios, dos latifundiários e dos partidos sociais-democratas. 
O que estava a confundir o avanço da revolução era mesmo a definição do rumo a seguir. 
 
 
David Martelo – Agosto de 2021 

                                                 
5 Citado por CASTRO, R. Sousa, Capitão de Abril, Capitão de Novembro, pp. 201-202. 


