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Limiar
Na madrugada do 25 de
abril de 1974, comezou a
soar

o

Grândola,

Vila

Morena de Zeca Afonso
nas

radios

Portugal.

Era

de

todo

o

sinal

escollido polos oficiais do
MFA – Movimento das
Forças

Armadas-

para

iniciar o seu levantamento
contra o réxime fascista,
que

dominaba

a

vida

política do país desde
1926. Foi unha acción militar de carácter pacífico, tal e como
simbolizan os famosos caraveis que colocaron nos canóns das
armas. Así, grazas á intrépida xesta emprendida por un grupo de
valentes capitáns, caía por fin a odiada ditadura.
Isto é, en liñas xerais, o que a maioría das persoas coñecen sobre a
revolución dos caraveis. Trátase dun relato extremadamente
simplista, que limita o sucedido en Portugal a un putsch militar que
restaurou a democracia. A realidade, porén, é moito máis rica e
complexa.
O 25 de abril non foi senón o inicio dun período histórico convulso no
que estivo en xogo o modelo de sociedade que debía instaurarse en
Portugal. A burguesía intentou en todo momento limitar a revolución
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aos obxectivos democráticos, pero as clases populares aspiraban a
máis. Asociaban a ditadura non só co seu inmenso aparello represivo
e policial, senón tamén coas duras condicións de vida que padecían,
e que aspiraban a transformar por completo. Con este obxectivo en
mente, o pobo traballador portugués entrou polas portas que abriu
abril e despregou un poderoso movemento de masas, que permitiu
paralizar varios golpes de Estado e impulsar obxectivos de carácter
socialista.
Desgraciadamente, a burguesía non aceptou sen máis ser
desprazada do poder. As súas manobras políticas lograron
reconducir a revolución por camiños aceptables para os seus propios
intereses. O tránsito a unha sociedade socialista quedou finalmente
abortado.
Así, o balance a realizar da revolución portuguesa é necesariamente
ambiguo. A vitoria do MFA en abril de 1974 permitiu conseguir a
quebra democrática co réxime fascista, e o saneamento consecuente
dos aparellos e cargos públicos da ditadura. O contraste co
acontecido na “modélica transición”, controlada en todo momento
polas elites do franquismo, é notable. Mais compre non esquecer que
a revolución dos caraveis apuntou, nos seus momentos máis álxidos,
á destrución do propio sistema capitalista. Neste aspecto triunfaron,
non

sen

esforzo,

as

forzas

políticas

burguesas

e

contrarrevolucionarias.
A ideoloxía dominante pretende que lembremos unicamente os
obxectivos democráticos e antifascistas da revolución dos caraveis,
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e esquezamos todo o demais: o poder popular, as ocupacións de
fábricas, as nacionalizacións. Non debemos permitilo. A clase
traballadora de Portugal loitou abnegadamente para construír unha
sociedade sen explotadores nin explotados. Manter esa loita na
memoria colectiva é un labor imprescindible para todas as
comunistas, labor á que pretendemos contribuír desde Isca! coa
publicación deste caderno nun novo aniversario do 25 de abril.
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1- A ditadura. Contexto socio-político da revolución
Nos anos previos ao 25 de abril o Estado novo -nome polo que se
coñecía ao réxime fascista implantado en Portugal- sufría xa
numerosos problemas e contradicións internas.
O sistema económico adoecía serias deficiencias estruturais. A
produción, o comercio e as finanzas estaban dirixidos por un
pequeno puñado de oligopolios. Dos 17 bancos que existían en 1970,
7 deles controlaban o 83% dos depósitos e da carteira comercial. O
grupo Champalimaud tiña o monopolio do aceiro, así como varios
bancos e negocios vinculados coa construción. O 71,4 % das terras
eran xigantescos latifundios que pertencían a grandes familias
terratenentes, afincadas maiormente no sur de Portugal.
O capitalismo portugués seguía sendo extremadamente débil. A súa
competitividade residía exclusivamente nos baixos salarios dunha
man de obra sobreexplotada, e nas remesas recibidas desde as
colonias. Neste marco, o desenvolvemento económico dos anos
sesenta non fixo máis que extremar as desigualdades sociais. Entre
1961 e 1973 1.400.000 portugueses marcharon á emigración, fuxindo
dunha espantosa miseria.
Pola outra banda estaba a cuestión colonial, que agravou todos os
problemas políticos, económicos e sociais. Portugal tiña por aquel
entón un extenso imperio, que comprendía Mozambique, Guinea,
Cabo Verde e Angola. En todos estes países apareceron
movementos de liberación nacional reclamando á independencia: en
Angola o MPLA, en Mozambique o FRELIMO, en Guinea o PAIGC.
6

O réxime fascista emprendeu contra eles unha prolongada guerra
colonial, na que as clases populares cargaron con todos os
sufrimentos. Entre 1961 e 1974, morreron ou quedaron inválidos de
15.000 a 30.000 soldados na guerra de Angola. Os gastos militares
non deixaban de aumentar, chegando a absorber o 45% do
presuposto nacional en 1973. Para sufragar o costo da guerra o
goberno aumentou os impostos ao consumo un 73% desde 1970 a
1973. O máis grave foi a inflación causada pola guerra, que
erosionaba permanentemente os salarios reais da clase traballadora.

Marcello Caetano. Último primeiro ministro do Estado Novo

Neste escenario sobe ao poder Marcello Caetano, tras un accidente
sufrido en 1968 polo ditador António de Oliveira Salazar que o
incapacita para exercer como xefe de goberno. O goberno de
Caetano oscilará entre os sectores máis liberais da burguesía, que
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ven necesaria unha apertura económica e política que os aproxime a
Europa, e os sectores máis inmobilistas, que querían a conservación
a toda costa do imperio e do Estado corporativo, dada a súa conexión
e dependencia cos mercados coloniais.
As posturas iniciais de Caetano serán de cariz reformista. Inicia unha
moderada liberalización política e económica, e propón un proxecto
de autonomización das colonias. Porén, o avanzo das esquerdas nas
eleccións do sindicato corporativo, sumado a oposición dos ultras do
réxime e altos mandos militares contra as súas medidas, convencen
rapidamente a Caetano da necesidade dun xiro involucionista. No
1970 aumenta a represión política, abandónanse as negociacións
cos movementos anticoloniais, ponse fin ás concesións en materia
de política laboral e marxínase no goberno aos sectores liberais e
tecnócratas do réxime.
Coas ilusións depositadas na política de Caetano completamente
esgotadas, aumentan as actividades da oposición contra o réxime. O
movemento obreiro viña consolidando pouco a pouco unha central
obreira á marxe das estruturas corporativas, a Intersindical. En 1973
organiza grandes folgas masivas, nas que chegan a participar ata
100.000 traballadores. Destacan tamén as accións emprendidas polo
movemento estudantil, que ocupa numerosas facultades.
O principal partido de oposición era sen dúbida algunha o Partido
Comunista Portugués (PCP), dirixido por Álvaro Cunhal. O PCP era
a única organización con núcleos de militantes en todo o territorio
nacional, que participan activamente en diversas frontes de masas –
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sindicatos, asociacións veciñais, movemento estudantil, etc. Tamén
tiñan certa relevancia as organizacións católicas progresistas e
democráticas, que colaboraban habitualmente cos comunistas en
diversos espazos. A socialdemocracia, dirixida por Mário Soares,
agrupada primeiro na Acção Socialista Portuguesa e, a partir do
1973, no Partido Socialista (PS), tiña en cambio escasa implantación
popular. A súa militancia reducíase a pequenos grupos con orixes
sociais situadas nos profesionais liberais e a pequena burguesía
acomodada. Por último, compre mencionar tamén a existencia de
organizacións armadas como a Liga de Unidade e Ação
Revolucionária -LUAR- ou as Brigadas Revolucionárias –BR.

No 1973 prodúcese O III Congreso da Oposición Democrática, no
que o PCP e o PS acordan un programa para formar unha plataforma
política común. Aínda que a alianza alcanzada entre ambas
organizacións será bastante efémera, o programa terá moita
importancia política, pois será en gran medida a base na que se apoie
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o programa do MFA. Os puntos máis importantes do acordo
programático eran os seguintes:
- Satisfacción das necesidades económicas básicas das clases
populares.
- Implantación das liberdades democráticas.
- Fin da guerra colonial.
- Defensa da independencia nacional.
- Política económica de carácter antimonopolista.
- Constitución en conxunto dun Governo Provisório.

2 - A formación do MFA e o 25 de abril
A guerra das colonias estaba afectando non só á economía e ás
condicións de vida dos traballadores, senón tamén ás propias forzas
armadas. O malestar entre as tropas e a oficialidade non paraba de
medrar.
Moitos dos oficiais que entraran no
exército

pensaban

atopar

unha

carreira militar que lles dera acceso a
ascensos e prebendas. Nun contexto
socio-económico como o de Portugal,
era

unha

alternativa

atractiva

á

emigración para as persoas máis
novas das clases medias. Porén, en
lugar dun posto cómodo e estable, o
que atoparon moitos oficiais de rango
intermedio foi unha guerra que non
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parecía rematar nunca e se dirixía a unha derrota segura. Nin os
soldados nin os oficiais estaban dispostos a seguir asumindo os
riscos físicos dun conflito bélico, e tampouco querían cargar coa
responsabilidade do desastre militar. Sentían, ademais, que aquela
guerra non tiña sentido para eles, pois só respondía aos intereses da
oligarquía con negocios coloniais e das minorías brancas que vivían
alí.
O primeiro signo claro de descontento no exército foi a publicación
en febreiro de 1973 dun libro titulado Portugal e o futuro polo xeneral
Antonio de Spínola. Spínola era un xeneral de claro carácter
conservador e reaccionario. Colaborou co bando franquista na guerra
civil española e cos fascistas e nazis na II Guerra Mundial. Non
obstante, o seu libro expoñía unha visión política de Portugal que
diverxía claramente da liña oficial do goberno, sobre todo na cuestión
das colonias, para as que propoñía unha solución federalizante.
Spínola gañou desta forma unha gran popularidade no interior do
exército.
No verán dese mesmo ano constitúese o Movimento dos Oficiais das
Forças Armadas, (MOFA) que logo cambiara o seu nome a MFA.
Estaba integrado maiormente por oficiais de grao intermedio do
exército de terra, os capitáns, que eran os que soportaban sobre o
terreo a guerra colonial. As reivindicacións do MFA non estaban
relacionadas inicialmente coa guerra. Eran de carácter estritamente
corporativo, debidas a cambios no sistema de ascensos. Non
obstante, para o mes de outubro o Movemento adquiriu un carácter
político, e comezaron a prepararse os plans para o derrocamento do
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goberno, entendendo que era a única solución viable ao problema da
guerra.

O 16 de marzo de 1974 prodúcese un primeiro intento de insurrección
por parte dun grupo de capitáns en Caldas da Rainha, que deciden
marchar sobre Lisboa. A tentativa fracasa, e 200 militares implicados
acaban no cárcere. A derrota xera un certo desánimo, pero tamén
permite mellorar a planificación das operacións en base á experiencia
adquirida. Paralelamente aos plans militares, cuxa elaboración corre
maiormente ao cargo de Otelo Saraiva de Carvalho, vaise avanzando
na definición dun programa político, redactado polo maior Melo
Antunes e o coronel Vasco Gonçalves. Dada a enorme diversidade
ideolóxica que existía no MFA o programa adquire un carácter
ambiguo e moi xeral, coa fin de contentar a todas as partes. Aínda
así, os oficiais máis achegados a Spínola procuran introducir
modificacións importantes presaxio de futuras disputas.
Finalmente, na madrugada do 25 de abril, emítese Grândola, Vila
Morena por todas as radios. Era o sinal acordado para que as
unidades militares comezaran as súas operacións. O MFA logra
controlar axiña distintos puntos estratéxicos do país, como radios e
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cuarteis. Marcelo, xunto co resto dos seus ministros, foxe a Lisboa
en busca de refuxio. O pobo portugués, desoíndo os chamados a
manter a calma e ficar nas casas, sae en masa a apoiar aos oficiais
insurrectos. Non existiu apenas resistencia en ningún punto do país,
coa excepción do cuartel xeral da policía secreta, a PIDE, onde os
axentes acuartelados disparan contra a multitude matando a catro
persoas. Finalmente, o goberno é derrocado. Cumprindo cos acordos
programáticos establecidos, fórmase unha Xunta de Salvación
Nacional, con Spínola á súa fronte en calidade de presidente da
república.
3 - O período spinolista.
O derrocamento da ditadura significou a instauración das liberdades
políticas máis elementais. Quedou establecido o dereito de folga e
manifestación, e os presos políticos foron liberados. Os organismos
represivos do réxime, como a PIDE e as milicias fascistas, foron
suprimidos. Expulsouse ás personalidades afectas ao Estado novo
das universidades, das fábricas, dos medios de comunicación e dos
gobernos locais. Ningunha destas medidas foi unha simple cesión do
poder. Como todos os demais logros da revolución portuguesa, a
democracia política foi conquistada e instaurada desde o propio
movemento popular moito antes de ser sancionada polas leis.
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A clase obreira aproveitou os dereitos democráticos adquiridos para
reclamar melloras nas súas condicións laborais. A súa primeira
demostración de forza tivo lugar no día 1 de maio de 1974. Á
manifestación de Lisboa acoden un millón de traballadores, nun país
que contaba con pouco máis de sete millóns de habitantes. Non
menos multitudinarias son as manifestacións doutras grandes
cidades, como Porto. A partir de entón xorden multitude de folgas, e
os traballadores practican as primeiras ocupacións de fábricas. As
reivindicacións presentadas son de carácter sindical. A elevación do
salario mínimo e o dereito a vacacións son as dúas demandas máis
persistentes.

Os elementos burgueses e conservadores estaban aterrados. Vían
no nacente movemento obreiro un estado de anarquía, de desorde,
que ameazaba as súas propiedades e privilexios de clase. Os
partidos da dereita eran extremadamente débiles. Unicamente
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Spínola e os seus achegados eran capaces de ofrecer unha dirección
política sólida.
Os plans políticos do xeneral pasaban pola instauración dun Estado
bonapartista, fortemente autoritario, no que o poder executivo
estivera concentrado na súa persoa. Aproveitando a posición de
poder que acababa de adquirir como presidente de Portugal, Spínola
procurou marxinar ao MFA nos órganos do Estado e establecer a
persoas da súa directa confianza no Exército. Intentou ademais abrir
o MFA ao conxunto dos oficiais, que eran de ideas maioritariamente
conservadoras e reaccionarias.
A composición do primeiro Governo Provisório reflectía tamén todas
estas tendencias. Desoíndo as suxestións presentadas polo MFA,
colocou no posto de xefe de goberno a Adelino da Palma Carlos, un
home respectado pola gran burguesía, con numerosos contactos e
influencias entre os grandes grupos económicos e os oligopolios. No
mes de xullo Adelino da Palma presenta un proxecto de “constitución
provisional” para ampliar os poderes do presidente e aprazar a
convocatoria de eleccións constituíntes.
Os militares do MFA, cunha sensibilidade progresista e democrática,
rexeitaron con vehemencia o proxecto presentado polo xefe do
goberno. Este viuse entón obrigado a dimitir. O I Governo Provisório
deu paso así a un novo goberno encabezado por Vasco Gonçalves,
coronel de indubidable lealdade ao MFA.
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As tentativas reaccionarias do spinolismo puxeran en alerta ao
Movimento das Forças Armadas, que entendeu a necesidade de
reforzar a súa dirección política, a Comissão Coordinadora do
Programa.

Ademais,

pouco

antes da caída de Adelino da
Palma, creouse o Comando
Operacional

do

Portugal

Continental –COPCON- cuxa
finalidade explícita era defender
o

proceso

revolucionario

e

garantir o cumprimento dos seus
obxectivos. O COPCON, dirixido
por Otelo Saraiva de Carvalho,
agrupaba

no

seu

seo

aos

militares máis esquerdistas e
revolucionarios.

Destacaría

repetidamente polo seu apoio ás

Cartaz conmemorativo da victoria contra o golpe do 28-S

mobilizacións obreiras e populares e no combate aos intentos
golpistas da dereita militar.
A caída do primeiro Governo Provisório foi un duro golpe para Spínola
quen, non obstante, logra manterse como presidente. Desde esta
posición, consigue reorganizarse. Creou novas unidades militares
leais a el, e reorganizou os mandos doutras moitas previamente
existentes. Comezou ademais unha campaña de axitación a través
dos medios, na que denunciaba o caos social no que vivía o país,
produto, segundo el, dun complot dos comunistas.

16

O seu obxectivo era gañar a simpatía das camadas sociais máis
conservadoras da sociedade portuguesa: ex-colonos, pequenos
propietarios rurais do norte e nostálxicos do réxime fascista. Todos
eles formaban a denominada “maioría silenciosa”, que foi convocada
para unha manifestación de apoio á persoa de Spínola o día 28 de
setembro. A intención oculta deste acto, organizado en estreito
contacto cos partidos da extrema dereita, era xerar un clima de
inestabilidade que servira de pretexto para impoñer un Estado de
sitio, reforzando os poderes presidenciais do xeneral.
Tanto o MFA como a Intersindical e os partidos da esquerda
comprenderon

rapidamente

o

perigo

que

representaba

a

manifestación, e iniciaron unha campaña de axitación e boicot contra
ela. Ademais, os días 26 e 27 de setembro instaláronse barricadas
en Lisboa, apoiadas militarmente polo COPCON. Os piquetes
conseguiron incautar numerosas armas brancas, pistolas e rifles aos
manifestantes, que estaban chegando neses días en autobús. A
convocatoria do acto foi finalmente suspendida, alegando motivos de
perigo de alteración da orde pública.
Spínola viuse entón obrigado a dimitir. O comandante Costa Gomes
asumiría en adiante o seu cargo.
4 - O período do III Governo Provisório.
A derrota da contrarrevolución o 28 de setembro significou, ao
mesmo tempo, unha radicalización do proceso revolucionario que se
reflectiu en distintos eidos.
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En primeiro lugar, acometéronse cambios institucionais significativos.
O MFA gañara posicións na Junta de Salvação Nacional, que foi
depurada de spinolistas. Creouse tamén o Conselho dos Vinte, cuxa
función era reunir a todos os militares con cargos políticos para
coordinar

a

súa

actuación e establecer
relacións cos partidos
democráticos.
Todo isto significou un
reforzo importante do
poder do MFA, pero era
aínda insuficiente. Ata

Vasco Gonçalves. Primeiro ministro no I, II, III, IV e V Governo Provisório

aquel momento o Movemento das Forzas Armadas posuía o poder
de facto, pero non de iure, porque tecnicamente non era un
organismo estatal, como a Junta de Salvação Nacional ou o Governo
Provisório. Se se pretendía impedir que a reacción empregara as
instancias do Estado no seu propio beneficio, debía camiñarse cara
unha formalización e institucionalización do MFA.
Considerouse ademais a necesidade de firmar un pacto MFApartidos. O obxectivo deste pacto era chegar a uns puntos mínimos
de consenso coas distintas forzas políticas antes de convocar as
eleccións á Asemblea Constituínte, de forma tal que os logros
alcanzados pola revolución non se virán ameazados polos vaivéns
electorais.
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Por outra banda, Vasco Gonçalves liderou a formación dun terceiro
Governo Provisório, cuxa composición incluía un maior número de
militares de esquerda e representantes do PCP. Foi neste intre cando
empezaron a aparecer as primeiras divisións dentro do MFA, que ata
aquel entón formara un bloque compacto de oposición contra Antonio
de Spínola.
O primeiro punto de discordia foi a elaboración do denominado
Programa de Política Económica e Social (PPES), destinado a definir
por fin, dunha forma máis concreta, as medidas económicas a tomar
polo goberno. A elaboración do PPES foi coordinada polo maior Melo
Antunes, quen lle imprimirá un cariz reformista e socialdemócrata ao
documento.
En oposición a esta liña aparece a denominada esquerda militar,
liderada polo propio presidente Vasco Gonçalves, máis próximo ás
teses do PCP. Os gonçalvistas reclaman un programa de medidas
moito máis ambicioso, que contemple a nacionalización de sectores
estratéxicos da economía e a aplicación dunha reforma agraria para
solucionar o problema dos grande latifundios no sur do país.
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Xorde tamén outra facción
política, a esquerda militar
radical,

liderada

Saraiva

de

facción

era

pequenos

por

Otelo

Carvalho.
próxima
partidos

Esta
a
da

esquerda revolucionaria, como
o Partido Revolucionário do
Proletariado -PRP- e a União

Otelo Saraiva de Carvalho, xefe do COPCON

Democrática Popular -UDP- que se ben demostrarían ter un apoio
electoral modesto, si tiñan influencia e militancia nos diferentes
organismos de base do poder popular, como as asembleas veciñais
ou as comisións de traballadores. Ademais contaban coa forza militar
do COPCON, dirixido por Otelo. A esquerda militar radical expresou
tamén as súas discrepancias co PPES, cuxas medidas consideraban
demasiado moderadas e favorables á burguesía.
Outro foco de debates foi o relativo á central sindical única. Como xa
sinalamos, durante a etapa da ditadura construírase a Intersindical,
unha central obreira paralela e oposta ao sindicato oficial manexado
desde o réxime fascista. Propúxose entón establecer por lei a
Intersindical como a única organización sindical. A proposta foi
apoiada pola esquerda militar e o PCP. A Igrexa católica manifestou
publicamente o seu desacordo, igual que as forzas políticas da
dereita, o Partido Popular Democrático –PPD- e o Centro
Democrático e Social –CDS. Porén, os que manifestaron o seu
rexeitamento con maior vehemencia foron os socialdemócratas do
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Partido Socialista, que temían unha hexemonía completa do PCP na
Intersindical, na que eles apenas tiñan militancia algunha.
Dado o forte debate xerado en torno a esta problemática, decidiuse
baixar o debate ás seccións sindicais, que deron a súa aprobación
ao proxecto. O PS considerou que as votacións non eran válidas,
acusando aos comunistas de dirixir e manipular as asembleas. A
pesar de todo, a moción foi aprobada polo goberno en xaneiro de
1975.
Paralelamente a estes debates, transcorría a investigación dos feitos
sobre o acontecido o 28 de setembro, coa fin de aclarar
responsabilidades e tomar as oportunas medidas legais e
disciplinarias. Porén, a depuración acometida foi a todas luces
insuficiente. Centos de oficiais spinolistas conservaron o seu cargo
nas forzas armadas e iniciaron preparativos para un novo golpe.
Aproveitando a súa posición no exército, estableceron unha
estratexia de desgaste contra o MFA, impoñendo toda clase de
trabas burocráticas contra as medidas que adoptaban e promovendo
mocións de desconfianza entre as unidades militares. Ademais, nun
exercicio de completo cinismo, Spínola decidiu organizar unha nova
campaña para captar adeptos en torno a súa figura, presentándose
como o garante do auténtico espírito do programa do MFA fronte as
derivas esquerdistas e radicais do III Governo Provisório.
Aparece ademais un novo órgano ultradereitista, o Exército de
Libertação de Portugal (ELP). O ELP estaba formado por antigos
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membros da PIDE e da milicia fascista, a Legião Portuguesa, e
recibía apoio financeiro e loxístico das autoridades franquistas
españolas. Tiña por obxectivo realizar operacións de terrorismo,
sabotaxe e secuestro para crear unha situación de inestabilidade.
Os esforzos dos conspiradores

reaccionarios

culminan coa

realización dun golpe de Estado o
día 11 de marzo de 1975. Era un
golpe diferente ao do pasado 28
de setembro, pois se apoiaba
exclusivamente na forza militar.
Os

obxectivos

dos

golpistas

incluían a declaración dun Estado
de sitio, medidas disciplinarias
contra a prensa e os partidos e
unha

constitución

referendo

sen

votada

necesidade

por
de

convocar a asemblea constituínte.
O golpe fracasou outra vez, debido fundamentalmente á falta de
coordinación dos seus organizadores, que viron como moitas das
unidades que consideraban leais non se sumaban á súa causa.
A dereita militar, se ben non chegou a disolverse por completo, si
perdeu toda iniciativa política. A partir de entón limitaríase a dar
apoios tácticos a aquelas faccións e partidos que consideraban máis
afíns aos seus intereses. Era o fin definitivo de Spínola. A burguesía
aprendeu que non sería posible destruír a revolución polos medios
militares clásicos. Era preciso ensaiar novas fórmulas e estratexias.
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5 - IV Governo Provisório: O auxe da revolución
Como en anteriores ocasións, a derrota da reacción da lugar a un
avance da revolución portuguesa, nesta ocasión máis profundo que
nunca.
O conflito de clases agudízase nas rúas e os centros de traballo. A
burguesía levaba meses realizando fugas de capitais e pechando
empresas, o que aumentou o número de desempregados. A clase
traballadora responde radicalizando os seus métodos de loita. As
comisións de traballadores esténdense por todo Portugal, e realizan
ocupacións de empresas que quedan baixo control obreiro. As
grandes facendas do sur son ocupadas polos xornaleiros sen terras,
e as vivendas baleiras son tomadas polas comisións de moradores.
As casas de maior tamaño son empregadas como sedes de
sindicatos e partidos políticos, ou transfórmanse en gardarías e
clínicas populares. Os militares, e especialmente o COPCON, en
lugar de reprimir os actos de ocupación e as protestas populares,
acompañan a estas accións e préstanlles o seu apoio.
A radicalización da loita popular é acompañada polo MFA e o Estado
portugués. A institucionalización do Movimento, planeada no período
anterior, é aprobada no mesmo día en que se derrota o golpe de
Estado. Crease o Conselho da Revolução (CR), que absorbe as
funcións de moitas das institucións previamente existentes como a
Junta de Salvação Nacional, a Comissão Coordinadora do Programa
e o Conselho dos Vinte.
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O

cambio

máis

significativo de todos
viría dado por unha
recomposición
gobernamental

a

cargo, outra vez, de
Vasco Gonçalves. O
IV

Governo

Provisório incorporou un maior número de ministros do PCP e do
Movimento de Esquerda Socialista (MES), ao tempo que concedía
menos carteiras ministeriais ao PPD, o CDS e o PS. Atendendo ás
demandas do movemento obreiro, nacionalizáronse tanto a banca
como o sector dos seguros, así como diversas industrias básicas.
Realizouse por fin a esperada reforma agraria, que destruíu os
grandes latifundios no sur de Portugal.
A Asemblea do MFA do día 7 de abril de 1975 declara oficialmente a
“opción socialista da revolución portuguesa”. Chegou incluso a
aprobarse a elaboración dun plan de transición ao socialismo que,
desgraciadamente, non chegou nunca a redactarse. Por esa razón
as medidas que se tomaron tiveron un carácter radical, pero errático
e desordenado, e non serviron para atinxir moitos dos obxectivos
programados polo goberno.
En calquera caso, o proceso revolucionario alcanzou o que parecía
ser un éxito decisivo e irreversible. En realidade, era o último paso
que daba antes da súa decadencia.
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O programa do MFA recollía que a celebración de eleccións
constituíntes debía realizarse nun prazo máximo de doce meses.
Desde a esquerda militar existían voces que alertaban de que era
preciso prolongar as campañas de educación e dinamización cultural
que

están

levando

adiante

diversas

unidades

militares,

especialmente a 5ª división. Do contrario, as capas máis
politicamente atrasadas do pobo, situadas no norte e centro de
Portugal, moi influenciadas polos caciques locais e os elementos
reaccionarios do clero, votarían aos

partidos burgueses

e

contrarrevolucionarios.
Estas advertencias non tiveron excesivo efecto. A convocatoria de
eleccións constituíntes era para o MFA un “punto de honor”, a proba
de que a súa intención era abrir un proceso democrático e non
impoñer aos portugueses unha nova ditadura militar. A maioría do CR
apoiou a realización de eleccións constituíntes para o 25 de abril de
1975.
Como era de esperar, os resultados electorais foron favorables ao
PS, o partido máis votado cun 37,87% dos votos, seguido da dereita
liberal do PPD. O PCP, que fora o maior partido de oposición nos
longos anos da ditadura, obtivo un modesto 12,46% dos votos.
O pacto MFA-partidos, asinado por todas as organizacións políticas,
estipulaba que a única función da asemblea constituínte era a
redacción dunha nova constitución democrática, e que polo tanto os
resultados das eleccións non debían influír na composición do
Governo Provisório. O Partido Socialista ignora totalmente os
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acordos do pacto, e comeza a lanzar duras críticas ao PCP pola súa
excesiva representación no goberno, que non se correspondía co seu
peso electoral. Mario Soares empezou a reclamar insistentemente
unha maior representación no goberno do Estado, dado que os
socialistas eran a primeira forza política do país en número de votos.
O PS transformouse desde ese momento na vangarda dunha ampla
fronte contrarrevolucionaria, conformada mediante alianzas tácticas
cos partidos de dereitas –PPD e CDS-, a igrexa católica e, incluso,
algúns pequenos partidos de extrema esquerda como o MRPP –
Movemento Reorganizativo do Partido do Proletariado-, que sentía
unha profunda aversión polo PCP.
A estratexia política do PS foi deseñada en colaboración co
embaixador norteamericano en Lisboa, Frank Carlucci, axente
encuberto da CIA. Os EE.UU. levaban intervindo na política
portuguesa desde que Álvaro Cunhal entrara no segundo Governo
Provisório como ministro sen carteira. Estaban fondamente
preocupados polo feito de que un partido comunista particípase no
goberno dun país da órbita da OTAN. Esta preocupación aumentou
coa radicalización operada na revolución portuguesa a partir do IV
Governo Provisório.
O PS aproveitaríase de varias crises política para desgastar ao PCP
e a esquerda militar gonçalvista.
A primeira desas crises tivo que ver cos acontecementos da
manifestación do 1º de maio de 1975. Nun principio a manifestación
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debía ter un carácter unitario, pero o PS esixiu que formación
minoritarias da esquerda como o MES fosen excluídas da cabeza da
manifestación. A Intersindical negouse a ceder a esa petición e o PS
organizou unha manifestación propia que, non obstante, remataría
no mesmo lugar que a unitaria. Cando Mario Soares chegou ao lugar
no que remataba a manifestación do 1 de maio organizou xunto con
outros dirixentes do PS un sistema de megafonía alternativo,
interrompendo o discurso do orador que se atopaba na tribuna neses
instantes. Chamóuselle entón á orde e invitóuselle a falar na tribuna
principal como todos os demais pero, no último momento, un
dirixente da Intersindical impediulle falar, acusando a Mário Soares
de manter actitudes divisionistas inaceptables.
O CR apoiou á postura

da Intersindical e do PCP no conflito,

considerando que Soares realizou diversos actos de provocación
política que non eran nin lexítimos nin defendibles. O dirixente do PS
acusou entón aos comunistas, á Intersindical e ao CR de ter posturas
políticas autoritarias e escasamente democráticas. Para protestar
contra esta decisión convocouse unha manifestación para o 2 de
maio, na que Mario Soares acusou ao IV Governo Provisório de
querer transformar Portugal nunha ditadura comunista. Foi unha
acusación recorrente a partir de entón, sospeitosamente coincidente
coas mensaxes da dereita máis radical e a igrexa católica.
Outras crises que o PS soubo aproveitar ao seu favor foron as
relacionadas con dous medios de comunicación: o Diário República
e Rádio Renascença. O primeiro era, extraoficialmente, o xornal do
propio PS, e o segundo era un medio da igrexa católica. Ambos foron
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ocupados por comisións de traballadores dirixidas por pequenos
partidos políticos da esquerda revolucionaria, como o PRP e a UDP.
Porén, o PS decidiu acusar ao PCP e ao IV Governo Provisório de
estar detrás destas accións, a pesar de que foi precisamente Vasco
Gonçalves quen ordenou a devolución de ambos medios aos seus
donos, e o COPCON quen se negou a acatar a orde.
Todas estas xogadas políticas tiveron varios efectos. En primeiro
lugar lograron restarlle apoio popular ao PCP e o MFA, que
empezaron a ser vistos como organizacións autoritarias. A influencia
do PCP nas instancias estatais e nos sindicatos declinou por este
motivo. O PS pola contra, aparecía cada vez máis como un defensor
das liberdades democráticas. En segundo lugar, afianzáronse os
lazos de unión entre os socialistas de Soares e os seus aliados,
nomeadamente a igrexa católica. Por último, e máis importante,
conseguiu incrementar as tensións previamente existentes no MFA
entre os sectores socialdemócratas e a esquerda militar.
6 - A decadencia da esquerda militar
O día 10 de xullo os ministros do PS deciden abandonar o goberno.
6 días máis tarde o PPD toma a mesma decisión. Os argumentos
para xustificar esta acción foron moi similares. Denunciaban o
autoritarismo da esquerda militar e os comunistas, afirmaban que o
goberno non facía cumprir as leis do país e queixábanse da
incapacidade de poñer fin ás ocupacións incontroladas de fábricas,
inmobles e facendas, que provocaban un clima de descontrol e
anarquía. A crise ministerial obrigou a Gonçalves a formar un V
Governo Provisório o día 8 de agosto. Era un goberno moito máis
28

debilitado que o anterior, ata o
punto

de

que

incluso

Álvaro

Cunhal rematou distanciándose
del, temendo que a caída da
esquerda militar puidera significar
a do propio PCP.
A situación non era mellor no MFA.
A esquerda militar gonçalvista e a
esquerda militar radical de Otelo
aliáranse
“Documento

para
Guía

aprobar
da

o

alianza

Pobo-MFA”, que contemplaba a
instauración en Portugal dun sistema democrático baseado en
consellos revolucionarios dos traballadores, organismos similares
aos soviets. A facción socialdemócrata rexeitou rotundamente o
contido do Documento Guía, que consideraba diametralmente oposto
aos principios da democracia parlamentar e representativa que eles
defendían.
A crise militar intensificouse coa publicación do denominado
“Documento dos Nove” a principios de agosto, denominado así en
referencia aos nove conselleiros do CR implicado na súa elaboración.
O documento consistía nunha explicación detallada da visión política
e as propostas dos militares socialdemócratas, coñecidos de agora
en adiante como “grupo dos nove”. Os puntos máis importantes que
trataban eran a crítica á indisciplina militar, ao ritmo excesivo do
proceso revolucionario e tamén á influencia excesiva do PCP no
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goberno. Propoñían ademais un modelo de “socialismo en liberdade”,
eufemismo empregado para referise a un capitalismo reformista.
Saltándose os canais e protocolos oficiais do MFA, o documento foi
divulgado nos cuarteis de todo Portugal antes de ser debatido no CR.
Era unha imitación das tácticas que ensaiara no seu momento
Spínola para gañar o apoio dos militares conservadores e facer
presión contra o goberno. Cando o documento chegou ao Conselho
da Revolução, produciuse un intenso debate. O CR quedou dividido
entre unha metade que apoiaba o documento e outra metade que o
rexeitaba. A partir de entón sería
unha

institución

completamente

inoperante.
Coa crise aberta nos aparellos
estatais, a correlación de forzas
variou tamén nas rúas de Portugal.
A extrema dereita tomou a iniciativa
política. Axudados polo párrocos
locais, axitaron os temores dos
Melo Antunes, líder do grupo dos nove

pequenos propietarios rurais do
norte e o centro do país. Alertaban

aos labregos de que os comunistas querían expropiar as súas
parcelas de terra, como fixeran no sur cos latifundios. Aproveitáronse
así mesmo dos seus sentimentos relixiosos, advertíndolles sobre
unha ficticia campaña contra as igrexas e a relixión cristiá.
A demagoxia e as mentiras da reacción tiveron efecto. Durante os
meses do “verán quente” – xuño, xullo e agosto de 1975- déronse
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centos de actos terroristas da ultradereita, nos que se queimaban e
saqueaban os locais sindicais e dos partidos de esquerda,
destacando os ataques ás sedes do PCP. O país parecía quebrarse
entre as grandes urbes e o sur do país, onde se concentraban as
forzas sociais que apoiaban o proceso revolucionario, e o norte e o
centro, con zonas agrarias conservadoras. Era unha situación que
favorecía as teses do PS e as faccións socialdemócratas sobre a
necesidade de moderar o ritmo revolucionario.
A disputa polo poder no Estado resolveuse coa Asemblea do MFA
celebrada na localidade de Tancos o 5 de setembro. A través de
diversas manobras de carácter conspirador os nove, apoiados polos
antigos spinolistas, conseguiran gañar a maioría no Conselho da
Revolução.
O presidente Costa Gomes, que viña recibindo moitas presións
desde a embaixada americana para destituír a Vasco Gonçalves,
aceptou finalmente removelo do seu posto e chamar á formación dun
VI Governo Provisório, que tomou posesión o día 19 de setembro
baixo o liderado de Pinheiro de Acevedo.
7 - O triunfo da contrarrevolución
O VI Governo Provisório constituíse en base ao principio de
proporcionalidade segundo os resultados das eleccións, incumprindo
o establecido polo pacto MFA-partidos. Era polo tanto un goberno con
maioría do PS e o PPD e o apoio do grupo dos nove, que dominaban
o novo CR. A conquista da dirección do Estado polas forzas
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contrarrevolucionarias culminara con éxito, pero a súa victoria estaba
lonxe de ser definitiva.
A

esquerda

conservaba
núcleos

revolucionaria
importantes

de

poder

e

resistencia. O COPCON e a
Rexión

Militar

de

Lisboa

seguían baixo o mando de
Otelo Saraiva de Carvalho.
Os organismos de poder obreiro e popular mantiñan ademais unha
notable

capacidade para organizar e mobilizar

as

masas.

Inaugurouse así un novo ciclo político, o “outono quente”, marcado
por unha sucesión permanente de xornadas de loita, folgas e
manifestacións. A axitación política chegou tamén aos cuarteis. Os
soldados de base formaron o SUV, Soldados Unidos Vencerão, cuxa
función principal era paralizar a acción das unidades militares baixo
mando reaccionario. Intentouse ademais chegar a un acordo entre
as distintas formacións da esquerda revolucionaria, que culminou a
na

formación

da

Frente

de

Unidade

Popular

(FUP).

Desgraciadamente, a falta de obxectivos claros e as discrepancias
ideolóxicas remataron por desbaratar o proxecto nun corto prazo de
tempo.
O novo goberno enfrontaba unha situación extremadamente
complicada, cunha presión crecente na rúa e sen unidades militares
dispoñibles para reprimir as protestas. Intentaron atallar o problema
mediante a creación do Agrupamento Militar de Intervenção (AMI). O
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AMI estaba destinado a substituír ao COPCON nas súas funcións,
pero cuns propósitos e coordenadas ideolóxicas diametralmente
opostas.
Serán precisamente os paracaidistas integrados no AMI os
encargados de solucionar por fin o conflito de Radio Renascença,
que permanecía aínda baixo o control da comisión de traballadores.
As ordes recibidas foron dinamitar a antena de emisión da cadea para
o día 7 de novembro. As tropas paracaidistas identificábanse
plenamente cos valores da revolución portuguesa, pero a súa
xerarquía

militar

empregaraos

numerosas

veces

con

fins

reaccionarios. A destrucción de Radio Renascença foi o detonante.
Un intenso sentimento de indignación invadiu aos soldados, que
decidiron saírse do AMI e responder unicamente ás ordes do
COPCON.
Nos

seguintes

días

o

Governo Provisório levou
adiante
medidas
pretendía

outras

moitas

coas
provocar

que
un

intento de golpe por parte
da esquerda militar e da
esquerda militar radical. O putsch militar das esquerdas debía servir
de pretexto para realizar un contragolpe, que destruiría dunha vez
para sempre a capacidade operativa da esquerda revolucionaria e
restauraría a normalidade burguesa.
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O máximo que conseguiron foi a ocupación de distintas bases aéreas
por parte dos paracaidistas. Aquela acción dificilmente podía ser
considerada como un intento violento de toma do poder. Polo seu
alcance e obxectivos era máis ben un pronunciamento destinado a
protestar contra os abusos recibidos polos seus oficiais. O presidente
Costa Gomes, temendo o inicio dunha guerra civil, decidiu contactar
cos distintos líderes da esquerda para resolver a situación por unha
vía pacífica e dialogada.
O VI Governo Provisório e o "grupo dos nove" actuaron de forma
diferente. Esaxeraron o alcance real dos feitos para poder levar
adiante o que tanto tempo levaban planeando. Neutralizaron con
facilidade o pronunciamento dos paracaidistas, que carecían de
apoio militar e político. O 26 de novembro procederon a disolver o
COPCON, e nos días posteriores detiveron ata 118 militares
revolucionarios. Moitos outros foron apartados dos seus postos. Os
cadros revolucionarios da administración e das industrias estatais
foron substituídos por persoal afecto ao PS e o PPD. A clase
dominante recuperou, por fin, o pleno control do Estado e das forzas
represivas.
A burguesía non foi capaz de impoñer unha contrarrevolución en liñas
clásicas, como a que acontecera recentemente en Chile co golpe de
Pinochet. Non se procedeu a facer detencións masivas, non se
clausuraron os medios de comunicación nin se prohibiron partidos e
sindicatos. Foi necesario realizar non poucas concesións para evitar
unha reacción por parte da clase traballadora. A constitución de 1976
recollía aínda o obxectivo do socialismo, así como a irreversibilidade
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das nacionalizacións e da reforma agraria, mais todos estes contidos
foron eliminándose en revisións posteriores, na medida en que se
regresaba á normalidade do capitalismo.
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