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OTELO NA REVOLUÇÃO (4) 
 

Poderia ter sido um Fidel Castro da Europa 
 
 
 
No seguimento de prolongadas consultas, tomou posse, em 19 de Setembro de 1975, o VI 
Governo Provisório, liderado pelo almirante Pinheiro de Azevedo. No fim-de-semana seguinte 
(20/21 de Setembro), viaja para a Suécia uma delegação portuguesa encabeçada pelo general 
Otelo e pelo almirante Rosa Coutinho. À partida de Lisboa, Otelo aproveitou a presença de 
jornalistas para opinar sobre o novo governo, parecendo já algo sobressaltado e pouco 
confiante quanto ao tom revolucionário do discurso do primeiro-ministro: 
 

Desde que eu veja que há neste governo qualquer viragem à direita, portanto 

que me vá trair, desde que eu me sinta traído, não tenho dúvidas nenhumas 

de, a partir desse momento, trair imediatamente o governo. Aliás, estou certo 

de não o trair, porque as posições estão definidas e o aviso feito é o seguinte: eu 

dou a minha confiança enquanto houver, realmente, uma marcação firme deste 

governo em relação à direita. A partir do momento em que eu veja que há uma 

viragem à direita, e que não tenha dúvidas da existência de uma traição em 

relação a mim, desligo-me totalmente e entro decididamente na oposição. 
 
“Uma traição em relação a mim” parecia uma forma algo personalizada de posicionamento 
político, como se Otelo fosse uma divindade especial dentro da mitologia do MFA. Mas, 
naquela circunstância, Otelo parecia muito seguro da sua razão e dos seus méritos. 
Continuando na sua conversa com os jornalistas, referindo-se à situação político-militar, 
acrescentaria: 
 

Tenho receio de muitas vezes ser mal entendido, e foi por isso que, em toda esta 
conjuntura que acabamos de viver e que culminou com a formação do VI Governo, 
não quis, como ia dizendo, precisamente atirar cá para fora todas as minhas opiniões 
a respeito do que se estava a passar. A situação foi extremamente confusa. Houve 
muitos observadores políticos, e não só, e as forças políticas da esquerda 
revolucionária e mesmo a esquerda moderada, viram em tudo isto uma viragem 
muitíssimo grande à direita. Devo dizer que, em longos debates de ideologia política 
com os actuais responsáveis na governação do País, em que se podem incluir, 
portanto, elementos do Grupo dos Nove, marquei-lhes perfeitamente a minha 
posição ideológica no momento actual. Eu sou um homem que está 
permanentemente na oposição neste caso. O estar neste momento na oposição 
pode parecer um contra-senso, mas não é. Eles pediram que eu desse o meu aval e a 
minha confiança ao governo, mas esse meu aval está extremamente condicionado. 
Vejo, com preocupação, a possibilidade de uma viragem à direita, mas, conhecendo 
eu como conheço o almirante Pinheiro de Azevedo, um homem profundamente das 
esquerdas, sobre o qual, portanto, não tenho dúvidas, e vendo alguns elementos do 
governo de que também não tenho dúvidas nenhumas de que são elementos da 
esquerda, estou confiante de que não haverá realmente qualquer tipo de viragem à 
direita. Este governo tem, pois, a minha garantia, de que defenderei também, com 
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aquilo que eu puder pessoalmente e com as forças que eu comando, um governo de 
esquerda.1 

 
Em resumo: Otelo estava, ao mesmo tempo, desconfiado e confiante. 
 
Em 25 de Setembro, chegavam notícias sobre o termo da viagem de Otelo e Rosa Coutinho à 
Suécia. Falando para os jornalistas, ainda na Suécia, Otelo, depois de considerar 
dogmaticamente que uma social-democracia como a da Suécia não era aplicável em Portugal, 
manifestou a sua crença na democracia directa, acentuando que esta “não passa apenas pelos 
partidos políticos”, tanto mais que estes são ainda “crianças e se comportam, por vezes, como 
tal.”2 
 
No aeroporto de Lisboa, falando para a imprensa que o aguardava, deixaria mais algumas 
opiniões sobre o grave momento que se atravessava. Sobre o desvio de armas de Beirolas, 
classificou-o como “impróprio” e até mesmo “estúpido”, mas acrescentou que o facto delas se 
encontrarem “à esquerda” era para si “já uma satisfação muito grande”. Seguidamente, 
perguntado sobre a manifestação dos SUV que decorreria horas depois, disse o general: 
 

As opiniões divergem, entrechocam-se, mas eu vejo os SUV com uma certa 

preocupação. (...) Muitas vezes, actividades dessas, do género das dos SUV, por 

muito bem-intencionadas que possam ser, aparecem como uma actividade 

contra-revolucionária. 
 
Mais adiante, parecendo conceder uma curta trégua de sensatez burguesa e dando voz ao que 
sentia a maioria dos portugueses, acrescentaria o general Otelo: 
 

Fora de Lisboa – e nós vivemos num mundo à parte que é Lisboa, em que há 

classes politizadas, há todo um operariado que começa a ganhar uma 

consciência muito forte da sua posição de classe operária – mas fora de Lisboa, 

repito, que ao fim e ao cabo é onde reside a maioria do povo português, as 
pessoas assustam-se extraordinariamente com tudo isto.3 

 
No rescaldo de várias acções de rua e do assalto às instalações da embaixada de Espanha, 
ocorridas durante o fim-de-semana, na segunda-feira, 29 de Setembro, ao início da manhã, 
eram ocupadas por forças militares as estações de rádio e televisão do país, ao mesmo tempo 
que era difundido o seguinte comunicado: 
 

Graves acontecimentos ocorreram nos últimos dias, com especial incidência em 

Lisboa e com destaque para a campanha de exploração política dos deficientes 

físicos das Forças Armadas. O que começou por se apresentar como um simples 

movimento de reivindicação, aliás a demandar um tratamento justo, viria, de 

manipulação em manipulação, a culminar na ocupação das instalações da 

Emissora Nacional – estação emissora oficial – e numa tentativa de sequestro 

do próprio Governo, reunido em sessão de trabalho na residência do Primeiro-

Ministro. Na sequência desta escalada estaria, aliás, segundo declarações dos 

próprios porta-vozes do movimento, a paralisação de toda a vida da capital. [...] 

A ocupação foi levada a cabo por forças militares dos três ramos das Forças 

                                                 
1 Diário de Lisboa, 22-09-1975, p. 5. Sublinhado nosso. 
2 Idem, p. 9. 
3 Diário de Lisboa, 26-09-1975, p. 20. Sublinhado nosso. 
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Armadas e destina-se a assegurar uma informação não manipulada ao serviço 
do País e da Revolução.4 

 
A fuga de informações para o exterior dos centros de poder daria aos acontecimentos do dia 29 
de Setembro uma imagem de indisfarçável desorientação. Mas, uma vez mais, o general Otelo 
deixaria a sua marca – sempre condimentada com dúvidas, veladas censuras e fórmulas de 
confessada impotência para agir –, não se dando conta de que, desse modo, não lograria 
agradar a nenhuma das tendências em luta no tablado político português. Como a decisão do 
governo de ocupar as estações de rádio e TV se relacionava com a política de Comunicação 
Social, na tarde do dia 29, uma multidão acorreu ao Palácio Foz, sede do respectivo ministério, 
onde decorreria uma sessão de esclarecimento, na qual se pronunciariam o titular daquela pasta 
e o comandante-adjunto do COPCON. Logo à entrada do palácio, Otelo seria insultado pelos 
manifestantes, começando, logo ali, a pagar o preço de uma atitude sempre à beira da dúvida e 
da incerteza. Já não era o homem sereno e confiante que pusera em movimento as forças 
militares da madrugada libertadora: 
 

Tenho falta de cultura política. Se tivesse essa cultura que não tenho, poderia 

ter sido um Fidel Castro da Europa, mas tenho uma cultura limitada aos 

conhecimentos que adquiri ao longo dos 17 meses da primeira revolução em 

que me meti na minha vida. Consegui isto à custa de uma perda muito grande 

do prestígio que tinha junto da esquerda e da esquerda revolucionária em geral 

(ainda há pouco, quando aqui cheguei, milhares de jovens revolucionários me 

chamaram fascista, social-democrata e, se calhar, outras coisas piores). 
 

Evitei a guerra civil à custa de um equilíbrio, hoje tenho que acreditar em 

qualquer coisa, acredito neste Governo porque tem homens honrados que me 

deram a sua palavra de honra que o Governo não trairia os interesses do povo; 

este Governo deve ter uma oportunidade. Sinto-me revolucionário, no sentido 

em que sempre me opus e sempre lutarei contra a exploração do homem pelo 

homem. 

 

Tenho cometido muitos erros por falta de cultura política, mas já consegui 

evitar a guerra civil neste país em períodos curtos de há um ou dois meses. A 

decisão do Conselho da Revolução de intervenção militar nas estações de rádio 

e RTP foi por maioria, eu cumpro as decisões maioritárias, se não as cumprisse, 

teria ou que me demitir ou que tomar o Poder; demitir-me não o faço porque 

ainda há quem me julgue útil ao processo; tomar o Poder não quero, porque 

não sou ambicioso de Poder e regressarei a quartéis, como major, quando 

acharem que já não faço falta; como major, lutarei pelos meus ideais.  
 
Depois destas declarações ainda recitadas com alguma emoção, chegara o momento de 
introduzir na sua prédica a componente racional, revelando-se então um Otelo que, mesmo sem 
cultura política, se saía bem através da utilização do senso comum que estava ao alcance de 
qualquer mortal: 
 

Este governo precisa de autoridade, essa autoridade sou eu que lha posso 
dar com as forças que comando. As Forças Armadas não devem assegurar a 

ordem pública, o COPCON deve orientar-se para a luta anti-contra-revolução, 

deve haver corpos especiais para assegurar a ordem pública e serem os 

                                                 
4 Diário de Lisboa, 29-09-1975, p. 1. 
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responsáveis directos por alguns actos repressivos. Se as ordens do Presidente 

da República, do Governo, do COPCON não são cumpridas, estão preparadas as 

condições e o terreno para que alguém venha então “governar” o País; entrando 

a contra-revolução aqui como faca em manteiga. A esquerda revolucionária 
não tem vocação para governar, só tem vocação para estar na oposição, 

mas ela é útil, porque é o fermento da revolução, não deixando que a revolução 

caia em ponto morto. Neste sentido, eu adiro à esquerda revolucionária, mas 

não à desordem que ela, às vezes, provoca inconscientemente e que a direita 

aproveita. Em Lisboa, há centenas de milhares de revolucionários, mas na 

capital e, sobretudo pelo País fora, a esmagadora maioria da população é 

conservadora. Não é com uma revolução extremamente violenta que se leva o 

povo para a revolução; se as pessoas se assustam, os seus sentimentos tornam-
se contra-revolucionários.5 

 
 
David Martelo – Agosto de 2021 
 
 

                                                 
5 RODRIGUES, Avelino; BORGA, Cesário; CARDOSO, Mário; Portugal depois de Abril, pp. 245-246. 
Sublinhado nosso. 


