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1975 – REFLEXÕES DE DEZEMBRO 
 

 
Não sei quem ganhou ao certo. Mas sei quem perdeu – o 

verbalismo, o mimetismo ultra-revolucionário e a sua miragem 
frenética de sovietizar em dois tempos este país. 

EDUARDO LOURENÇO 
 
 
 As diversas obras e entrevistas até agora publicadas sobre os acontecimentos de 25 de 
Novembro de 1975 são de tal modo contraditórias e confusas que não permitem ter certezas sobre a 
terminologia a aplicar – golpe, insurreição, contragolpe, etc. Para o presente texto, essa questão não 
coloca em dúvida o essencial, isto é, os acontecimentos confirmaram inexoravelmente o fim da 
tentativa revolucionária com que algumas forças, civis e militares, pretendiam alcançar o 
socialismo, de uma forma em que o processo eleitoral era expressamente votado a um papel 
secundário ou mesmo nulo. 
 Outra consequência do 25 de Novembro foi, no plano estritamente militar, o retorno à 
disciplina tradicional e ao fortalecimento da hierarquia, missão em que se destacaria Ramalho 
Eanes, graduado em general e nomeado Chefe do Estado-Maior do Exército. 
 Ao fazer-se um balanço dos acontecimentos do 25 de Novembro, passados 46 anos, 
justifica-se recordar um conjunto de ideias transmitidas por alguns dos principais actores das 
facções vencidas, para contrariar a natural tendência da história ser unicamente a versão dos 
vencedores – mesmo que, naturalmente, isso não seja garantia de verdade histórica. 
 O Partido Comunista, com notável sentido de sobrevivência, participou nos acontecimentos 
de 25 de Novembro com a atitude ambígua de quem faz um compasso de espera para decidir ‘se vai 
ou não vai a jogo’, percebendo que poderia aproveitar a ocasião para se demarcar de uma extrema-
esquerda que se estava a afundar. Ficou, assim, com condições mínimas para, sem grande demora, 
se expressar publicamente. Fê-lo através de uma notável intervenção de Álvaro Cunhal num 
comício no Campo Pequeno, em 7 de Dezembro, não se coibindo de abordar diversos aspectos de 
índole político-militar. Dessa longa dissertação, merecem destaque as seguintes afirmações: 
 

As recentes sublevações e as acções militares que se seguiram culminam um processo longo e 
complexo da luta entre tendências políticas diversas no MFA pela supremacia da força militar e 
pela supremacia dos órgãos de comando. [...] 
 
Por paradoxal que pareça, a derrota da esquerda militar, pelos trágicos ensinamentos que traz 
e pelos perigos imediatos que levanta, cria condições novas para a unidade das forças 
interessadas na salvaguarda das liberdades, da democracia, da revolução. [...] 
 
Como o PCP tem sublinhado, a crise da revolução, que se arrasta há muito, atingiu todos os 
aspectos da vida nacional. Mas adquiriu significado decisivo ao nível dos órgãos do poder (MFA, 
hierarquia militar, governo). 
 
Todos nos lembramos que o súbito agravamento da crise se deu quando o PS e o PPD coligados 
resolveram sair do IV Governo Provisório, a fim de forçarem uma viragem à direita da política 
portuguesa. Todos nos lembramos da situação difícil, do vazio do poder, da ofensiva da reacção, 
em que foi formado o V Governo, governo que, apesar do muito que realizou, não correspondia 
à correlação de forças militares então existente. É nessa altura que se dá a cisão do MFA, com 

uma acentuação do sectarismo nos sectores da esquerda e com a formação do Grupo dos 
Nove, que entra em luta contra aqueles. Esta cisão e o conflito que abriu e aprofundou está na 
origem da perda da autoridade e da força do MFA, da multiplicação das suas contradições 
internas, do seu progressivo enfraquecimento. [...] 
 
...a esquerda militar e [...] certos sectores políticos da esquerda [...] na luta contra a direita, 
aliaram-se com sectores esquerdistas pseudo-revolucionários, cujo radicalismo, divisionismo, 
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exaltação verbal, voltada para uma solução de força de tipo putchista contribuiu para dificultar 
e de certa forma impedir uma solução política da crise (tal como o PCP defendia) através da 
negociação e da reunificação das várias tendências do MFA e de uma remodelação dos órgãos 
do poder. 
 
Nesses sectores esquerdistas há sem dúvida gente sincera, homens e mulheres que anseiam, tal 
como nós, a liberdade, o progresso social, o socialismo. Mas a sua orientação fechada, 

sectária, divisionista e aventureirista foi uma pesada hipoteca para toda a esquerda, que 
veio a pagar caro essa aliança. 
 
Esses sectores não se mostram inclinados para aprenderem com a experiência. Mas, aprendam 
eles ou não aprendam, o movimento operário e popular tem necessariamente de 
aprender. 
 
Não mais se deixar embalar pela propaganda do tudo já, já, tudo imediato, numa revolução 
sem fases nem etapas. Não mais uma política de voluntarismo de vanguarda que cuida 
poder ela própria sozinha fazer a revolução. Não mais o verbalismo pseudo-revolucionário, 
a concorrência na exaltação em palavras e a ilusão das facilidades e de um ritmo 
progressivamente mais rápido do processo. 
 
As possibilidades reais da reunificação do MFA e da formação duma frente de resistência ao 
fascismo, da defesa das liberdades e da revolução, passa não só pela revisão da política de 
alianças do PS e de certos sectores moderados do MFA, como também pelo combate ao 
aventureirismo esquerdizante e pseudo-revolucionário, na base da rica e dolorosa experiência 
recente da revolução portuguesa. [...] 
 
Outro obstáculo veio dos sectores e elementos esquerdistas nas forças armadas, que chegaram 
a ter influência real em algumas unidades. Esses sectores e elementos opunham-se 
frontalmente a qualquer negociação com os Nove e com sectores moderados, que 
consideravam ‘fascistas’ e ‘reaccionários’. Bastou o facto de o PCP ter proposto negociar para 
logo alguns acusarem o PCP de traição.  
 
Não viam qualquer interesse no reforço das posições revolucionárias no Conselho da 
Revolução, pois consideravam este o ‘Conselho da Contra-Revolução’.  
 
Não aceitavam discutir qualquer plataforma política porque, julgando ter força militar, 
pretendiam impor, num estilo de “crê ou morres”, a sua própria plataforma, sectária e 
inaceitável.  
 
Conduziam uma contestação global do Quadro Permanente, o que facilitou a deslocação, 
para a direita, de militares, oficiais e sargentos, muitos dos quais podiam ser ganhos para a 
revolução e aos quais a reacção procurou instilar o espírito de conservação e a ideia da 
necessidade de eliminar militarmente as forças da esquerda. [...] 
 
Os recentes acontecimentos militares provocaram modificações muito importantes na situação 
política. As forças da esquerda militar, que eram um elemento essencial da dinâmica e da 
defesa da revolução, sofreram pesada derrota. Inversamente, forças reaccionárias e da 
direita, aproveitando o confronto entre sectores do MFA, deram sérios passos em frente e 
conquistaram importantes posições. Criou-se uma situação nova, em muitos aspectos 
radicalmente diversa daquela que existia até 25 de Novembro. Sectores militares que o povo 
trabalhador se habituou a conhecer directamente, na cooperação, na ajuda reciproca, na 
imagem da aliança Povo-MFA soldada por aspirações comuns e acções comuns, esses sectores 

militares, como força, encontram-se destroçados. [...] 
 
Se as forças revolucionárias, designadamente o PCP e todas as organizações e militantes, não 
soubessem compreender esta nova situação, e continuassem a agir, em todos os aspectos, como 
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se estivessem na situação existente antes do 25 de Novembro, cometeriam erros que 
conduziriam a grandes reveses, ao prosseguimento do avanço da reacção e à concretização das 
ameaças duma nova ditadura. [...] O ritmo do avanço revolucionário será sem dúvida mais 
lento. Em muitos casos trata-se sobretudo agora de defender e de consolidar o que foi 

alcançado. São inevitáveis recuos e perdas de posições.1 
 
 Ditas em 7 de Dezembro de 1975, estas palavras de Cunhal definem o notável trabalho de 
“restabelecimento da missão”, a que o partido se votara nas duas semanas anteriores. Revelava uma 
capacidade de readaptação que é expectável, nos exércitos bem comandados, após a perda de uma 
batalha importante, mas que só um partido político muito disciplinado consegue pôr em prática, 
sobretudo tendo em consideração que crescera exponencialmente o anticomunismo, quando 
comparado com o nível existente antes do 25 de Abril. A este propósito, Eduardo Prado Coelho, 
militante do sector intelectual do PCP, haveria de salientar: 
 

O militante comunista debate-se hoje com várias realidades que o perturbam e traumatizam [e] 
ele não consegue entender como é que, tendo-lhe sido dito que estávamos finalmente no limiar 
do socialismo, ele se vê de repente obrigado a praticar (e mal) a unidade antifascista de todas 
as forças democráticas: ele não consegue entender como é que, havendo uma forte intervenção 
nos meios de comunicação de massas, e um incessante trabalho ideológico, o País está hoje 

mais consciente e determinadamente anticomunista do que há um ano.2 
 
 Na extrema-esquerda, a derrocada foi sentida de forma mais romântica, como seria de 
esperar. Isabel do Carmo, dirigente do PRP e figura próxima de Otelo Saraiva de Carvalho, quando 
interrogada sobre o que dissera a si própria na noite de 25 de Novembro, declarou que “tínhamos 
sido derrotados e, sobretudo, que não havia que iludir essa derrota”. Depois, perante a questão de 
saber de quem seria a culpa, acrescentaria que se tratava “de uma grande complexidade de 
questões...No fundo, para resumir, direi que a culpa foi do sentido da História...ele não ia na nossa 
direcção...”3 
 Vasco Gonçalves, ao abordar as razões do fracasso revolucionário, viria a reconhecer que a 
revolução, para o seu enquadramento, requeria meios humanos inexistentes no MFA: 
 

...a maior parte dos oficiais (nomeadamente do QP) despertava agora para a consciencialização 
dos grandes problemas do país através do contacto directo com a realidade social portuguesa 
[...] Tornava-se, por isso, necessário um forte enquadramento político [...] que conduzisse ao 
esclarecimento e à adopção de uma linha de acção coerente, de acordo com o Programa. Ora 
nós não dispúnhamos de um número de militares suficientemente preparados para tal trabalho 
político.4 

  
 O papel da Imprensa escrita também merece um balanço final, porque a militância dos seus 
profissionais foi responsável por uma boa parte do clima de emoções e de criação de ilusões em 
torno da revolução. Eduardo Prado Coelho abordaria esta questão de forma particularmente arguta: 
 

A imprensa progressista portuguesa, pela sua vontade patética de produzir no real a figura do 
socialismo, foi desenhando do socialismo a mais detestável das figuras: a da precipitação 
acrítica, do dogmatismo fanático, do sectarismo desenfreado. Mas aqueles que diziam do 
Documento dos Nove que ele era ‘noves fora nada’, aqueles que tremiam de raiva e indignação 
ao ouvirem falar de Melo Antunes, Vasco Lourenço, Charais ou Vítor Crespo, terão agora 
aprendido...à sua custa, à nossa custa...que deles depende “a defesa das liberdades democráticas 
e das conquistas do 25 de Abril”? De facto, parece que as várias advertências de Álvaro Cunhal 
sobre o florescer do sectarismo, sobre a necessidade de encontrar uma solução política, e de 

                                                           
1 CUNHAL, Álvaro, Obras Escolhidas V – 1974-1975, pp. 746-755. Sublinhados nossos. 
2 Dezoito meses depois, In A Crise da Revolução, p. 140. Sublinhado nosso. 
3 AVILLEZ, M.ª João, Do Fundo da Revolução, p. 169. 
4 CRUZEIRO, M.ª Manuela, Vasco Gonçalves – Um General na Revolução, pp. 125-126. 



4 

 

não recorrer a um confronto militar, sobre a urgência de reunificação das várias tendências do 
MFA – parece que todas essas intervenções ficaram como letra morta, porque só assim 
podemos compreender que os jornalistas militantes do Diário de Notícias, de O Século ou do 
Diário de Lisboa apelassem para a solução militar, movessem ruidosas campanhas contra 
personalidades fundamentais do MFA, reduzissem a hipótese do socialismo à persistência de 
Vasco Gonçalves, pudessem supor que o Documento dos Nove era um assunto sem 
importância, coisa menor que se passava “entre nove militares e nove civis” e que não atingia o 
povo e as suas lutas. Letra morta, dizia eu, e só depois do 25 de Novembro reactivada: e assim 
entenderemos como essas publicações conduziram um processo esquerdista que contrariava 

em todos os aspectos a política defendida pelos responsáveis do Partido Comunista Português.5 
 
 No plano estritamente militar, o distanciamento temporal permitiu a obtenção de 
significativos e elucidativos depoimentos, dos quais são de acrescida importância aqueles que nos 
chegaram através de declarações de figuras políticas e militares do campo dos vencidos. 
 Sobre a chamada ‘esquerda militar’, ideologicamente próxima do PCP, viria a afirmar o 
tenente-coronel Arnão Metelo: 
 

O que se entende por área militar afecta ao PCP não era uma coisa muito definida. Formávamos 
um grupo que inclusivamente éramos mais radicais do que o próprio PCP, um partido 
disciplinado que segue as directivas elaboradas e estudadas pelo Comité Central, mas nós, que 
éramos em geral bastante românticos, não tínhamos essa característica. O problema dos 
militares de esquerda com o PCP foi complicado, porque todos éramos diferentes em ideias e 
objectivos, e inclusivamente diferenciávamo-nos os que éramos da Marinha, os do Exército, etc. 
Algumas vezes reagíamos mal perante um determinado espírito de funcionalismo e de 
centralismo democrático que encontrava em alguns militares e não me agradava, porque 
pressentia aí um certo controlo de máquina extramilitar. Havia uma certa heterogeneidade da 
chamada esquerda militar.6 

 
 A importância dos SUV preocupara profundamente a hierarquia militar, a qual chegou 
mesmo a colocar a questão da sua legalização, como reconheceu o ex-CEME Carlos Fabião, 
embora a sua opinião se tivesse posteriormente modificado: 
 

O PCP deu cobertura a isso e cometeu uma grande irresponsabilidade. Foi fatal para muita 
gente, entre os quais eu. Porque os SUV foram uma organização fantasma, e a sua criação foi um 
erro, porque a peça fundamental do exército são os oficiais, como se viu no 25 de Novembro.7 

 
 Também merece a pena recordar o que Álvaro Cunhal viria a referir sobre a influência da 
extrema-esquerda (que, naturalmente, designa por ‘esquerdistas’) nas unidades militares do 
Exército: 
 

Tanto as lutas de massas como as lutas militares foram negativamente influenciadas por 

manobras esquerdistas para se assenhorarem do processo e para empurrarem 
sistematicamente as acções para choques com as Forças Armadas. Tal sucedeu com o cerco ao 
VI Governo Provisório em S. Bento pelos deficientes das Forças Armadas e pelos trabalhadores 
da construção civil, com o caso Rádio Renascença conduzido ao paroxismo pela aventura, com 
certo verbalismo na 5.ª Divisão, com a ‘bagunça’ esquerdista pseudo-revolucionária em 
algumas unidades como o RALIS e a PM.8 

 
 Sobre o RALIS, onde era figura destacada o então major Dinis de Almeida, este oficial, 
numa obra publicada em 1993, deixaria estas reveladoras evocações: 

                                                           
5 In A Crise da Revolução, pp. 17-18. 
6 CERVELLÓ, J. Sánchez, Idem, pp. 250-251. Sublinhado nosso. 
7 Ibidem, p. 248. 
8 CUNHAL, Álvaro, A Revolução Portuguesa – O Passado e o Futuro, p. 168. 
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O nosso problema era a unidade de comando militar. Otelo era a única autoridade do COPCON, 
se alguém dava uma ordem que não fosse ele perguntávamos logo: “Otelo já sabe? Está de 
acordo?” Sem ele não era possível fazer nada. E, embora num sector da esquerda militar nos 
tenhamos dado conta de que era um incapaz, as relações entre ele e a população civil eram 
óptimas. O povo pensava que era um chefe e confiava nele. Não podíamos destituí-lo porque 
havia militares que ainda pensavam que poderiam influenciá-lo e levá-lo para o lado correcto. E 
se o tivéssemos demitido teríamos contribuído ainda mais para dividir a esquerda militar.9 

  
No plano operacional, a descrição que o mesmo oficial faria, alguns anos mais tarde, ajuda a 

compreender o contexto militar que se seguiu à ocupação das bases aéreas pelos paraquedistas: 
 

Tínhamos todas as bases, tínhamos tudo ao alcance da mão e era só questão de avançar, mas 
Otelo retirou-se. Não tínhamos o perigo de ser bombardeados, só podíamos sê-lo pela artilharia 
e eram todas unidades de esquerda. A EPA (Escola Prática de Artilharia, em Vendas Novas) 
estava do nosso lado e a partir do RALIS, com duas peças de 11,4, podíamos bombardear os 
Comandos. Tudo se perdeu. “E agora, o que fazemos?” Eu disse: “Vamos defender isto.” 
Perguntei aos meus camaradas “Aceitam a unidade de comando RALIS?” Disseram que sim, 
mas não cumpriram. Deviam ir para Monsanto uma companhia de PM (blindados), duas 
companhias de fuzileiros e nós do RALIS, a dois quilómetros, colocaríamos uma bateria de 
blindados de reserva, porque quando se estivesse no meio do choque interviríamos nós. Não 
apareceu ninguém. Rosa Coutinho foi para os fuzileiros, e Campos de Andrada da PM 
perguntava repetidamente por Otelo. Faltou-nos unidade de comando.10 

 
 Para quem, como o autor destas linhas, tenha vivido de perto os acontecimentos aqui 
evocados, a questão da “falta de unidade de comando”, da parte das alas mais à esquerda do MFA, 
pode ser vista de duas perspectivas: a primeira, do foro estritamente militar, serve para anular a 
ideia de um plano golpista, simplesmente inconcebível sem a observação desse “princípio da 
guerra”; a segunda, sob a forma de uma opinião do autor, é que essa “unidade de comando” não 
faltou em 25 de Novembro – esteve sempre ausente num sector das Forças Armadas que aceitou 
desprezar a disciplina militar convencional, para enaltecer o que designavam por disciplina 
revolucionária.  
 
Deste modo, os idos de Novembro, além dos múltiplos ensinamentos de ordem política, permitiram 
reafirmar que sem disciplina, não há unidade, não há comando e, muito menos, “unidade de 

comando”. 
 
 
David Martelo – Dezembro de 2021  
 

                                                           
9 CERVELLÓ, J. Sánchez, Idem, p. 251. 
10 Ibidem, p. 236. 


