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1975 – RAÍZES DE NOVEMBRO  

 
A crise político-militar do Verão de 1975 começa a revelar-se sem subterfúgios quando, em 

10 de Julho de 1975, o Partido Socialista (PS) abandona o IV Governo Provisório, 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. Na prática, tratava-
se do erguer de uma muralha, que isolaria por cerca de 40 anos as forças políticas à esquerda do 
PS. 

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 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 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. 
O ambiente de tensão estender-se-ia à própria Assembleia Constituinte, onde, na sessão de 5 de 
Agosto, a propósito dos actos de violência contra as sedes de partidos de esquerda, ocorre um 
incidente bem significativo. Tomando a palavra, afirmaria o deputado Lopes Cardoso, líder 
parlamentar do PS: 
 

O Partido Socialista quer aqui deixar bem claro que condena sem equívocos essa onda de 
violências. Que condena sem ambiguidades os assaltos contra as sedes do Partido Comunista e 
do MDP/CDE, como condena práticas idênticas verificadas contra o MRPP, o CDS e o PPD. 
Como denuncia, aqui mesmo, os apelos à violência lançados pelas direcções do PCP e do 
MDP/CDE e da Intersindical (protestos das bancadas destes partidos) contra os socialistas e 
os actos de puro terrorismo praticados por militantes e simpatizantes daqueles partidos 
contra militantes e simpatizantes do Partido Socialista no fim da última semana de Junho. 
 
Os deputados, quer do PCP, quer do MDP/CDE, abandonariam a Assembleia, quando Lopes 
Cardoso declarou: 
 
Aquilo a que assistimos neste momento é já a exploração do descontentamento popular pelas 
forças mais conservadoras e reaccionárias do nosso País que aproveitando os erros cometidos 
pela revolução, explorando a irresponsabilidade demagógica de certas forças de esquerda, 
procuram canalizar em proveito da contra-revolução esse descontentamento popular. 
 
Os deputados do MDP/CDE saem da sala. Das galerias, vozes de apoio. É a vez, agora, dos 
elementos do Partido Comunista abandonarem a sala. Passam pela frente da tribuna, onde se 
encontra Lopes Cardoso, de punhos erguidos. Receando pela ‘integridade física’ do seu líder, 
alguns deputados socialistas dirigem-se para a tribuna para o proteger. Ao contrário do que se 
chegou a afirmar nos corredores, não houve qualquer agressão física.1 
 

A 7 de Agosto, a entrega ao Presidente da República do depois designado Documento dos 

Nove – por ter tido como primeiros signatários 9 membros do Conselho da Revolução (CR), entre 
os quais se contava o major Melo Antunes2 – constituiu o passo seguinte para inverter o rumo da 
revolução, transferindo para a ala moderada do Movimento das Forças Armadas (MFA) o maior 

                                                           
1 Diário de Lisboa, 06-08-1975, p. 10. 
2 Os 9 oficiais signatários do documento foram: Melo Antunes, Vasco Lourenço, Sousa e Castro, Vítor Alves, Pezarat 
Correia, Franco Charais, Canto e Castro, Costa Neves e Vítor Crespo. 
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peso do controlo das Forças Armadas. Entretanto, no seguimento da sua publicação integral em 
vários órgãos da comunicação social, o ‘Documento’ ia granjeando largos apoios no espectro 
partidário à direita do PCP e MDP/CDE. Todo esse apoio era de índole marcadamente táctica, pois 
nenhum desses partidos se revia integralmente nas ideias apresentadas pelos nove oficiais. Assim, 
preferiam apoiar a dinâmica que esperavam resultar do documento a identificar-se com as ideias 
nele contidas. A mobilização em curso iria traduzir-se numa crescente ‘ocupação da rua’, 
procurando equilibrar, nesta matéria, o anterior domínio das forças à esquerda do PS. 
 
10 de Agosto de 1975 – Reunião plenária do Comité Central do PCP 
 
 Perante a gravidade dos acontecimentos político-militares daqueles dias, “aos organismos 
executivos do Comité Central pôs-se a questão de ouvir a opinião do Comité Central quanto às 
decisões que podem ter que tomar a curto prazo em relação à questão do poder político.” Assim 
começava o discurso com que Álvaro Cunhal abria a reunião de 10 de Agosto do Comité Central 
(CC) do PCP. O leitor fica desde já informado de que nem todas as transcrições deste discurso 
foram tornadas públicas naquela época. O interesse desta evocação reside, sobretudo, na forma 
lúcida como Cunhal fala para os membros do CC e o tom de autocrítica que coloca nalgumas das 
suas afirmações, nas quais também não poupa a “esquerda militar” sua aliada. No resumo que aqui 
faremos, seleccionámos as seguintes passagens: 
 

Nas últimas semanas, a Revolução tem atravessado sérios perigos ainda não 
completamente superados. [...] O êxito das forças da liberdade e do progresso social exige 
porém uma ideia muito exacta e realista da situação, uma justa avaliação da arrumação 

e da correlação de forças, uma orientação que corresponda aos problemas existentes, 
uma grande flexibilidade e maleabilidade e uma grande firmeza na defesa das posições 
essenciais. [...] A crise que a Revolução Portuguesa atravessa actualmente é a mais 
complexa e profunda verificada desde o 25 de Abril. A crise atinge praticamente todos os 
aspectos e sectores da vida nacional. [...] 
 
É uma crise militar em que o peso do conservantismo ainda existente no vasto corpo da 
oficialidade das forças armadas aparece a tomar posições, a sanear à esquerda, a querer 
abafar, a diluir, a dissolver, se possível, a força revolucionária progressista, o MFA. [...] 
Podemos mesmo dizer que os perigos mais imediatos para a Revolução partem do 
reagrupamento e da acção política dos oficiais conservadores que constituem ainda o 
maior peso nas forças armadas. [...] Um grupo mais moderado procura apoiar-se nessa 
massa conservadora e recorre ao democratismo para opor as forças armadas ao próprio 
MFA e no fim de contas conduzir à liquidação ou à reconversão do MFA como um 
movimento de direita. 
 
Depois da aprovação do documento apresentado pelo grupo Melo Antunes, foi decidida a 
suspensão dos membros do Conselho da Revolução que o haviam assinado por 
intervenção de altas instâncias militares, esse documento continua em discussão e em 
aprovação nas unidades militares. Procura-se fazer uma votação massiva, que depois pode 
ser concentrada ao nível das mais altas instâncias militares. Procura-se através desse 
democratismo uma manobra que conta com forças consideráveis e que põe em perigo 
efectivo a própria existência do MFA e a sua intervenção na vida política nacional. Com 
esta afirmação, creio que se vê bem o peso da ameaça que pesa sobre a Revolução 
Portuguesa. [...] No caminho do anticomunismo aberto pelo PS, a contra-revolução, 

mostrando a sua verdadeira cara, passou ao ataque. [...] O anticomunismo é a bandeira 
da contra-revolução contra todas as forças revolucionárias, e não apenas contra o PCP. [...] 
 
Há toda uma vida de bastidores, toda uma vida interna do movimento militar que se torna 
dificilmente perceptível a quem não tenha uma informação muito pormenorizada e muito 
directa. As posições das várias forças, dos vários chefes militares, são muitíssimo mais 
complicadas e muitíssimo menos claras do que parecem indicar comunicados, decisões e 



3 

 

afirmações que vêm a público. Quer isto dizer que é muito difícil por vezes caracterizar, 
mesmo quando há um conhecimento directo, o que pretendem tais ou tais organismos, o 
que pretendem tais ou tais chefes militares. [...] 
 
A esquerda militar ficou bastante animada (a nosso ver sem razão) com a decisão 
que foi tomada pelo Directório no sentido de que os conselheiros signatários do 
documento Melo Antunes fossem afastados do Conselho da Revolução. Parecia para a 
esquerda uma coisa muitíssimo positiva. Mas imediatamente, em vez da nomeação 
imediata de oficiais da esquerda que garantissem a defesa do MFA nas várias regiões, 
vemos os comandantes dos Nove serem confirmados nos seus cargos até nova ordem. [...] 
Se o problema já era grave ao nível político, dada a posição contra o processo 
revolucionário do Partido Socialista e do PPD, se já era grave por isso, a gravidade é ainda 
maior pela situação interna do MFA onde estão em conflito a esquerda militar e o grupo 
dos Nove e onde existe um sector esquerdista e anarquizante que dificulta a unidade das 
forças progressistas. Se se rectificasse essa situação interna do MFA, poderíamos respirar 
fundo. Mas apesar de todos os esforços, a situação é esta que acabo de dizer. [...] 
 
O MFA está representado no Governo a partir do II Governo Provisório. Mas nem sempre 
em casos concretos essa coordenação foi a mais desejável. Ainda que sejam coisas também 
para não registar, alguns exemplos podem melhor traduzir esta realidade. 
 
Pode haver uma indicação do primeiro-ministro para que as forças armadas entreguem a 
Rádio Renascença à Igreja Católica e podem depois dessa decisão as forças armadas 
recusarem-se a entregar a Rádio Renascença à Igreja Católica. Pode haver uma decisão no 
sentido de que as tropas vão ocupar determinadas instalações e podem as tropas enviadas 
para essas instalações recusarem-se a aplicar as ordens recebidas do Governo. Estes dois 
exemplos são dois, mas isto multiplica-se por 10 e por 100. Quer dizer, que nem sempre a 
coordenação entre Governo e forças armadas se verifica. [...] 
 
A grande ofensiva militar e política da direita concentra os seus esforços num objectivo: o 
afastamento de Vasco Gonçalves... [...] Da parte da esquerda militar, sem exclusão de 
ninguém, vemos muito sectarismo. Não dá qualquer abertura e isso pode precipitar a 
sua queda. [...] 
 
Já há muitos apuramentos de votações que mostram que há amplos sectores de oficiais 
que estão contra o Governo actual, como resultado da campanha anti-Vasco Gonçalves. As 
votações acusam resultados favoráveis para a plataforma Melo Antunes. A campanha de 
assinaturas que está a ser feita e todo este democratismo conduzem àquele fim que 
Spínola se propôs durante tanto tempo: a diluição e o desaparecimento do MFA. 
 
Governo e órgãos superiores do MFA têm de ser complementares e cooperantes no poder 
político. Sem isso não só seria difícil como a curto prazo se tornaria impossível governar. 
 
É evidente, camaradas, que, se eu apresento estes dados negativos, estes dados perigosos, 
isto não quer dizer que não haja forças revolucionárias sãs dentro do MFA que batalham 
para restituir ao MFA a sua capacidade de intervenção e os seus órgãos dirigentes 
revolucionários. 
 
Há ainda uma força revolucionária que se chama MFA e que tem força material, que tem 
força militar. A divisão do MFA e a ofensiva da reacção são entretanto muito perigosas e 
devemos por isso considerar as alternativas. Um dos males é que a esquerda militar 
sobrestima a sua força e não considera devidamente estes perigos. [...] 
 
A balança de forças não está nítida. Não está. Pode haver força bastante para ir para uma 
solução em que o poder político continua nas mãos da força militar de esquerda 
compreendida como a parte do MFA mais consequente e das forças progressistas 
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compreendendo o nosso Partido. Mas pode admitir-se que a força não baste para manter 
uma tal situação. Seja com o risco de um golpe militar, com possibilidades reais de triunfo, 
seja com o risco do triunfo de uma operação política mesmo sem ter necessidade de um 
golpe militar mas com o apoio das forças armadas. 
 
Isto não está excluído e nas últimas semanas temos muitas vezes estado perto de situações 
que se nos afiguram aproximar-se duma tal situação em que possa haver um desequilíbrio 
de forças favorável à direita. Portanto não é de excluir uma tal situação. E quando digo à 
direita, não digo tanto à direita reaccionária, embora possa ser com o apoio dessa direita 
reaccionária fascizante, mas à direita do que tem sido até hoje uma parte do MFA, com o 
apoio político do PS e outros. Não é de excluir que possa haver um desequilíbrio nesse 
sentido. 
 
Portanto pode surgir uma situação em que haja a possibilidade, seja de um golpe militar 
desse lado donde resulte uma solução política, seja uma solução política sem golpe militar 
mas apoiado num fundo militar que possa estar em condições de garantir no terreno de 
força a solução que apareça ao nível de cúpula. 
 
Admitindo tal eventualidade, pensamos que não nos devemos deixar encostar ao muro. 

Que devemos conservar margem de iniciativa, inclusivamente de negociações. Que 
devemos conservar a possibilidade de lançar pontes que parece que já estão quebradas e 
que não nos devemos deixar arrastar para uma solução de desespero que leve 
eventualmente a golpes precipitados de resistência já sem forças para a fazer e possa levar 
a um esmagamento militar e a um esmagamento político do nosso Partido e das forças de 
esquerda. [...] 
 
E acontece mesmo que certa parte militar, que podemos ter como progressista, se volte 
contra o Partido ou deixe o Partido isolado.3 

 
 O sentido geral do discurso de Cunhal é o da cautela e da prudência, bem longe das 
declarações triunfais de outras ocasiões. Para um líder que alardeava uma confiança absoluta nas 
virtualidades da revolução, a atitude do secretário-geral do PCP é já a de quem percebeu que, 
sendo ainda Agosto, pairava já um odor a Novembro.  
 

David Martelo – Novembro de 2021 

 

Leitura complementar   

 

                                                           
3 CUNHAL, Álvaro, Obras Escolhidas – V, 1974-1975, pp. 593-611. Sublinhados nossos. 


