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OTELO NA REVOLUÇÃO (3) 
 

O Documento do COPCON e a representatividade de Otelo 
 

 

 

Não pretendendo dar apoio ao Documento dos Nove, um conjunto de militares 

hierarquicamente próximos do COPCON e do general Otelo resolve apresentar, em 13 de 

Agosto, um documento de reflexão que designaram por “Proposta de Trabalho para um 

Programa Político”, e que era, explicitamente, uma réplica ao Documento dos Nove e uma 

demarcação clara da acção do PCP. Na abertura do documento – mais tarde rebaptizado como 

Documento do COPCON – afirmava-se textualmente: 

 

A situação a que o País chegou, em consequência da incapacidade verificada a 

todos os níveis em resolver os problemas concretos que se têm deparado aos 

órgãos de poder, desencadeou uma degradação económica geral, com o 

inevitável acentuar do desequilíbrio entre zonas urbanas e zonas rurais, e a 

zona industrial de Lisboa e outras zonas industriais menos desenvolvidas. O 

acentuado dirigismo e tentativas de controlo do aparelho de Estado por parte 

dos partidos, com especial realce do PCP, levou alguns militares com 

responsabilidade no processo revolucionário a apresentar um documento que 

se afirma destinado a clarificar a actual conjuntura. Na prática, resultou maior 

confusão, dadas as evidentes ambiguidades contidas no citado documento. 
 

Depois desta introdução, o documento espraiava-se por uma análise da situação económica e 

social, verberando a falta de soluções concretas por parte do governo e o facto da 

administração fascista ter sido, na maioria dos casos, substituída nas autarquias locais por 

“elementos da pequena e média burguesia local afectos ao PCP – MDP/CDE, que se revelaram 

incapazes de solucionar os principais problemas existentes”, materializando, deste modo, uma 

censura clara àqueles dois partidos. A sua ideologia revolucionária manifestava-se, ainda, 

numa clara crítica às eleições realizadas em Abril: 

 

A realização das eleições, nas condições em que se efectuaram, veio 

contribuir para confundir o povo quanto aos instrumentos que podia utilizar 

para controlo do aparelho de Estado e do Poder, dado que: 

 

A estrutura burguesa em que a sociedade portuguesa estava e está organizada 

não permitia, como não permite, que a consciência revolucionária seja levada às 

mais simples massas populares; 

 

Numa estrutura burguesa, do voto universal, só uma coisa pode 

resultar...burguesia. [...] 

 

Tem de se reconhecer um forte grau de responsabilidade ao MFA por ter 

feito das eleições um ponto de honra, aspecto este bem explorado por forças 

interessadas neste tipo de eleições. 
 

O documento prosseguia, depois, com o elogio das medidas preconizadas na Aliança Povo-

MFA e no repúdio de qualquer solução que significasse a aproximação à Europa (CEE e 

EFTA) e insistindo numa ideia clara de Independência Nacional. Recomendavam-se diversas 
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medidas de apoio às actividades económicas que envolviam as classes mais desfavorecidas e 

fazia-se um apontamento final sobre o reforço da disciplina: 

 

Intensificação da dinamização interna das unidades, debatendo e analisando 

conjuntamente os problemas, sem restrições, consolidando a coesão por meio 

de uma disciplina consentida feita de esclarecimento, e só ela permitirá a 

entrega total dos militares à sua patriótica missão de defesa intransigente dos 
interesses do povo português.1 

 

Definia-se, assim, uma linha revolucionária que, para além da rejeição da travagem 

preconizada no Documento dos Nove, se demarcava da modalidade revolucionária encarnada 

pela linha gonçalvista e pelo PCP e MDP/CDE, mas que, no contexto do país real, era 

incomparavelmente minoritária, em termos civis e militares. Era a figura do general Otelo que 

lhe dava visibilidade, podendo contar, ainda, com a simpatia de pequenos partidos como o PRP 

e a UDP. 

 

Nesse mês de Agosto, começam a acumular-se os indícios de que o processo revolucionário se 

abeira do fim. O discurso proferido em Almada pelo primeiro-ministro, por exemplo, seria, 

também, o último pretexto para a rotura do general Otelo com Vasco Gonçalves, a quem envia 

uma carta, em 27 de Agosto, na qual, além de lhe interditar o acesso às unidades sob o seu 

comando, sugere o seu afastamento em termos de uma crua recomendação: 

 

Percorremos juntos e com muita amizade um curto longo caminho da nossa 

História. Agora, companheiro, separamo-nos. Julgo estar dentro da realidade 

concreta deste país ao proceder assim. Como dizia Mao – citando os clássicos – 

um revolucionário deve estar sempre com as maiorias populares. Só com elas 

poderemos caminhar em frente na Revolução que é e se quer nacional...Peço-

lhe que descanse, repouse, serene, medite e leia. Bem necessita de um repouso 

muito prolongado e bem merecido pelo que esta maratona da Revolução de si 
exigiu até hoje.2 

 

Ia longe o tempo de exultação compartilhada que fizera do 25 de Abril uma revolução com 

flores. Chegara-se ao tempo da desavença e da recriminação. 

 

No seguimento da crise aberta pela publicação do Documento dos Nove, a sensação de que algo 

mudara e o receio de uma inversão de rumo estavam presentes nas fileiras revolucionárias e 

manifestavam-se de múltiplas formas. Em 15 de Setembro, o Diário de Lisboa transcrevia 

parte de uma entrevista que o capitão dos Comandos, Carlos de Matos Gomes
3
, concedera ao 

jornalista francês Dominique Pouchin, do Le Monde, no qual o dito oficial fazia uma curiosa 

apreciação da representatividade de Otelo. O jornal lisboeta tirava para o início da transcrição 

esta significativa passagem: 

 

Há que saber abandonar as ilusões enquanto é tempo. Um exército não pode 

transformar-se a partir do interior. 

 

                                                 
1
 Diário de Lisboa, 14-08-1975, p. 5 e 13. Sublinhados nossos. 

2
 Expresso, 30-08-1975. 

3
 Actualmente coronel na situação de reforma, é historiador e, usando o pseudónimo de Carlos Vale Ferraz, um 

notável romancista, vencedor do Prémio Literário Fernando Namora/2018. 
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Tratava-se de uma conclusão plena de lucidez, vinda de alguém que não estava propriamente a 

desistir da revolução. De facto, no seguimento da entrevista, Matos Gomes analisava assim o 

novo cenário político-militar: 

 

A hierarquia quer restabelecer o militarismo, o estrito respeito por uma 

autoridade burguesa. Mas os soldados, os sargentos e os oficiais progressistas 

lutarão pelos seus direitos. Fizeram uma opção de classe consciente e séria, 

lutam por manter e intensificar uma vida democrática nos quartéis, impor 

assembleias de unidade, favorecer as brigadas de dinamização, enfrentar o 

Poder, que está disposto a parar o curso revolucionário. Isso só será possível e 

só assumirá todo o significado, se ligarmos o nosso combate aos das comissões 

de bairro. Só a aliança dos órgãos populares de base e dos militares 

organizados nos seus quartéis permitirá modificar a estrutura do Exército. 
 

Mais adiante, referindo-se ao MFA, acrescentaria: 

 

O MFA já não existe. Atravessado pelas mesmas contradições que a sociedade 

civil, desintegrou-se. A fase antifascista terminou: o MFA cumpriu a sua missão 

histórica. Agora chegou a hora das opções. Deter-se no meio do caminho e 

aceitar um neocapitalismo social-democrata ou ir avante com o socialismo: não 

há outra alternativa. 
 

Seguidamente, Matos Gomes adiantaria que o grupo liderado por Melo Antunes representaria 

apenas “uma alternativa de esquerda para...o capitalismo”. Matos Gomes acrescentaria que a 

ideia subjacente ao Documento dos Nove... 

 

...a pretexto de dar uma grande base de apoio social à revolução, é colocar a 

direcção do processo nas mãos da pequena burguesia. O documento defende 

uma operação neocapitalista, mas nós sabemos que em Portugal uma tal 

hipótese implica necessariamente uma repressão agravada sobre os 

trabalhadores. Eis porque a social-democracia dos Nove não passa duma 

transição para o fascismo. [...] Censurámos Melo Antunes por ter feito uma 

crítica negativa. O general Otelo disse-nos então que os Nove estavam dispostos 

a apresentar um outro texto que tivesse em conta as nossas objecções. 

Avançámos a ideia de uma plataforma comum. Os Nove recusaram: só Otelo 

discutiu um novo documento com eles. Logo que esse documento nos foi 

apresentado, considerámo-lo imediatamente como um projecto inaceitável de 

direita. Os homens de Melo Antunes tentaram fazer crer que Otelo era 
nosso representante. Mas a verdade é que não o era.4 

 

 

David Martelo – Agosto de 2021 

 

                                                 
4
 Diário de Lisboa, 15-09-1975, p. 11. Sublinhado nosso. 


