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Resumo
Neste trabalho, reflectimos acerca das Direitas radicais, nomeadamente, sobre as
suas ideias, mundividências, representações e discursos entre a Revolução de Abril
(1974) e a adesão de Portugal à CEE (1986). Procurámos apresentar uma síntese e
discussão críticas acerca dos conceitos de «Direita», «Nação», «Nacionalismo»,
«Identidade Nacional» e «Cultura». Os principais eixos temáticos em torno dos quais se
estrutura esta tese são, ao nível das raízes e da inspiração das doutrinas direitistas: i) o
anti-liberalismo e o miguelismo; ii) o anti-republicanismo e a condenação da I República;
iii) as interpretações acerca do golpe de 28 de Maio de 1926 e da Ditadura Militar; iv) o
legado de Salazar e do Estado Novo; v) o consulado de Marcelo Caetano. Por outro lado,
analisaram-se, relativamente ao ao biénio revolucionário de 1974-1975: i) as primeiras
reacções à Revolução de Abril; ii) os discursos e as propostas político-ideológicos dos
partidos da Extrema-Direita que se formaram no pós-25 de Abril; iii) as narrativas
direitistas de perseguição, de prisões arbitrárias, de censura e de exílio político; iv) a
violência e o terrorismo políticos; v) as leituras acerca do 25 de Novembro de 1975.
Relativamente à Direita enquanto corpo doutrinário, e partindo das suas autorepresentações, apuraram-se as concepções por si elaboradas acerca da história e dos
princípios centrais que marcaram esse campo político e a sua defesa: i) do pessimismo
antropológico, do anti-igualitarismo e do elitismo; ii) do conservadorismo moral e social;
iii) de princípios anti-democráticos, anti-pluralistas e anti-partidários; iv) do anticomunismo; v) da propriedade privada; vi) das contribuições da Direita anglo-saxónica
neoliberal e da Nouvelle Droite. Por fim, dedicámo-nos à discussão do nacionalismo
português, nomeadamente: i) dos seus eixos estruturantes; ii) da ontologia e da teleologia
que lhe associaram; iii) da descolonização como trauma para a Extrema-Direita; iv) das
teses atlantistas; v) do combate à adesão de Portugal à CEE.
Palavras-chave: Extrema-Direita; Direita radical; Nacionalismo; Identidade nacional
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Abstract
In this work, we reflect about the radical Right, namely, on their ideas,
worldviews, representations and discourses between the Carnation Revolution (1974) and
Portugal joining the EEC (1986). We try to present a critical synthesis and discussion
about the concepts of «Right», «Nation», «Nationalism», «National Identity» and
«Culture». The main thematic axes around which this thesis is structured are, at the level
of the roots and inspiration of Right-wing doctrines: i) anti-liberalism and miguelismo; ii)
anti-republicanism and condemnation of the I República; iii) interpretations of the coup
of May 28, 1926 and of the Ditadura Militar; iv) the legacy of Salazar and the Estado
Novo; v) the consulate of Marcelo Caetano. On the other hand, relatively to the 1974-75
revolutionary biennium, we aimed to analyze: i) the first reactions to the Carnation
Revolution; ii) the discourses and political-ideological proposals of the Extreme-Right
parties that were formed in the post-Revolution; iii) the Right-wing narratives of
persecution, arbitrary arrests, censorship and political exile; iv) political violence and
terrorism;

v)

interpretations

on

November

25,

1975.

With regard to the Right as a doctrinal body, and starting from its self-representations,
we tried to understand the conceptions elaborated by itself about the history and the
central principles that marked that political field and its defense of: i) anthropological
pessimism, anti-egalitarianism and elitism; ii) moral and social conservatism; iii) antidemocratic, anti-pluralist and anti-parties principles; iv) anti-communism; v) private
property as an inalienable human right; vi) the political, ideological, economic and
scientific contributions of the Neoliberal Anglo-Saxon Right and the Continental
Nouvelle Droite. Finally, we focus on the discussion of the Portuguese nationalism,
namely: i) its structuring axes; ii) the ontology and teleology associated with it; iii)
decolonization as an Extreme-Right trauma; iv) the Atlantean theses; v) the fight against
Portugal joining the EEC.
Keyword: Extreme-Right; Radical right; Nationalism; National identity

Introdução
Há cerca de trinta anos, Francis Fukuyama, em artigo publicado na revista The
National Interest, declarou o «fim da história». Inspirado pela implosão dos Estados
socialistas do Leste europeu e pela perspectiva de iminente dissolução da União das
Repúblicas Socialistas Soviéticas, Fukuyama defendeu que saíra definitivamente
derrotado o último adversário da Democracia liberal. O outro inimigo do demoliberalismo, o nazi-fascismo, teria ficado, há muito, soterrado sob os escombros da
Alemanha nazi, da Itália fascista e de Hiroshima e Nagasáqui. Assim, a Extrema-Direita
fora derrotada pela força, enquanto o comunismo, fruto da política de desgaste
prolongado que caracterizou a Guerra Fria e da natural inépcia e falência do próprio
sistema socialista, teria implodido. Neste sentido, o autor – e outros que lhe seguiram as
conclusões – argumentou que findara também a época dos grandes conflitos axiais, o
tempo das cisões ideológicas, dos debates civilizacionais e da afirmação de projectos
alternativos. A partir daí, previu, entrar-se-ia, irremediavelmente, num mundo unívoco
em que havia triunfado a Democracia de tipo ocidental e, sobretudo, o liberalismo
económico e político. Seria uma idade de paz e de cooperação, o início de uma era de
contínua estabilidade dos sistemas políticos, económicos, sociais e culturais em todo o
globo. Dar-se-ia, enfim, uma pacífica e incontestada globalização de métodos de governo
e de organização social, de mercadorias e de modos de produção. Os capitães do Atlântico
Norte estariam, então, em condições de arquitectar, calmamente, uma nova divisão
mundial do trabalho e de criar novos mercados para os seus produtos e para os seus
figurinos político-económicos. Agora irremissivelmente ligadas e articuladas pela
economia-mundo, às populações eram prometidos uma prosperidade e um
desenvolvimento sem precedentes. Teriam ficado, súbita e instantaneamente,
ultrapassados os conflitos de classe, as oposições entre os interesses dos Estados do
hemisfério Norte e os do hemisfério Sul e as conflitualidades regionais, étnicas, nacionais
ou religiosas. Resolvido o problema político-ideológico, tendo triunfado a visão liberal
da Democracia política e económica e passada a certidão de óbito ao Socialismo e, mais
ainda, ao ideário da Direita radical, havia apenas que deixar a economia capitalista
produzir o seu milagre de enriquecimento global; o confronto, o debate e a diferenciação
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ideológica ficariam no passado e doravante bastaria gerir o sistema dentro das limitações
pré-existentes1.
Ufanaram-se analistas vários a decretar a superação do binómio Esquerda/Direita,
a remeter para o museu das ideias conceitos como «revolucionário» ou «reaccionário»,
«progressista» ou «conservador», a encerrar no século XX a idade das grandes disputas
ideológicas, a sugerir que a modernidade seria a-ideológica e que a técnica, a competência
e a eficácia passariam a ser os critérios de definição política por excelência, a exaltar as
virtudes da tecnocracia e a obnubilação e desactualização dos partidos políticos e, por
fim, a anunciar esse admirável mundo novo de paz, de cooperação, de prosperidade e de
desenvolvimento que o triunfo global do capitalismo haveria de trazer consigo. Contudo,
três décadas passaram e a utopia demo-capitalista não só não se concretizou como se
revela cada vez mais irrealizável. As ideologias, por seu lado, vêm demonstrando, de
igual modo, uma notável vitalidade – sendo discutível a novidade do seu conteúdo, da
sua formulação ou do modo como se procede à sua divulgação e inculcação. Com efeito,
a globalização capitalista, a crescente liberalização das economias nacionais, a
desregulamentação das relações de produção, as crescentes contradições e desigualdades
sociais, a degradação do Estado-Social nos países do hemisfério Norte, o agravamento do
fosso entre os países desenvolvidos e os subdesenvolvidos, a deterioração do meio
ambiente, as sucessivas crises económicas, a consciência de que, pela primeira vez em
muitos anos, as novas gerações terão uma vida pior do que as anteriores, o acirrar dos
conflitos religiosos e regionais, a afirmação de reivindicações pós-materiais como a luta
contra o machismo, o racismo, a xenofobia, a homofobia ou a transfobia ou, no espectro
oposto, a agenda identitária da Extrema-Direita, as vagas de migrantes em direcção aos
Estados Unidos da América e à Europa – vítimas da globalização, fugindo da fome ou da
guerra, todos procurando a sua sobrevivência e a melhoria das suas condições de vida,
perseguindo o mito de prosperidade que o mundo euro-americano propagandeia –, o
terrorismo como ameaça e como trunfo argumentativo da Direita populista e a emergência
de novas potências globais como a China ou a Índia, por exemplo, foram elementos
decisivos para a reafirmação das ideologias no mundo pós-soviético e para o
ressurgimento que a Direita radical vem protagonizando no século XXI. Esta não só não
desapareceu como nunca aceitou converter-se ao credo democrático – podendo admitir,

1

FUKUYAMA, Francis – «The End of History?». The National Interest, Verão de 1989. Disponível online:
https://www.embl.de/aboutus/science_society/discussion/discussion_2006/ref1-22june06.pdf.
[Consultado a 20 de Maio de 2019].
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até certo ponto, as doutrinas económicas neoliberais, jamais subscreveu ou louvou a
liberdade e o pluralismo políticos. Mais ou menos silenciosa e invisível, numerosa ou
apoucada, unida ou desavinda, mas sempre presente, a Direita resistiu, sobreviveu,
desenvolveu-se e transmutou-se, subterrânea e sub-repticiamente, aguardando com
paciência a hora propícia para voltar a reclamar o protagonismo nos grandes palcos
mediáticos e a disputar o poder político. Ao olharmos hoje o mapa político do mundo
euro-americano, a nota dominante é a do crescimento e da afirmação vertiginosos da
Direita nacional-populista – nuns casos tendo conquistado a presidência (como, por
exemplo, na Hungria, na Polónia, nos Estados Unidos da América ou no Brasil), noutros
conseguindo participar nos governos nacionais ou regionais (como, por exemplo, na
Áustria, na Estónia, em Itália, na Letónia e na Andaluzia) e, por fim, obrigando,
generalizadamente, ao arrastar do debate e das medidas políticas para a Direita.
Por outro lado, não foram só as ideologias a serem desconsideradas a partir do
final do século XX, foram-no também as tradicionais e axiais divisões políticas entre a
Esquerda e a Direita. Mais, no caso em apreço, à Direita foi desvalorizada a carga
ideológica, cultural e discursiva, sendo sobretudo associada às noções de pragmatismo e
de privilégio dos interesses imediatos em detrimento das posições de princípio. Em
Portugal, mais ainda do que noutros países, os direitistas foram largamente ignorados
quer pela imprensa quer pela Historiografia ou pela Sociologia. À primeira vista, quase
parece que a Extrema-Direita desapareceu quando o Estado Novo foi derrubado a 25 de
Abril de 1974. Numa análise comparativa muito simples, verificamos que a produção
jornalística, teórica e investigativa sobre a Esquerda e a Extrema-Esquerda é
incomensuravelmente superior à que existe sobre a Direita e a Extrema-Direita. Com
efeito, olhando à Historiografia acerca do Portugal democrático, poder-se-ia dizer que
este viveu uma excepcional, no sentido de única, amputação da margem direita do
espectro político. Em parte, esta «excepcionalidade» portuguesa é explicável pelo facto
de os partidos que, eleitoralmente, captaram o voto e deram voz às preocupações do
eleitorado de Direita terem recusado esse vínculo ideológico, preferindo antes autoclassificarem-se como centristas ou social-democratas. A herança estadonovista e o
desejo de não se confundirem com ela e de afirmarem o seu empenho democrático a isso
terão obrigado. Por outro lado, estes partidos privilegiaram um discurso pragmático,
curando de não se embrenharem nas antigas causas direitistas, dando a ideia de que, ao
contrário da Esquerda, a Direita portuguesa não produzia pensamento e não desenvolvia
a sua mundividência própria. Por fim, a rápida cristalização do sistema político-partidário
14

português implicou que o Partido Popular Democrático/Partido Social-Democrata e o
Centro Democrático e Social tenham barrado a entrada a qualquer outro partido à sua
direita, hegemonizando o voto do sector político-ideológico da chamada «Direita
sociológica». Assim, os estudos políticos sobre as formações políticas portuguesas
tenderam, nos últimos anos, a afunilar-se nos dois partidos do Centro-Direita que
lograram alcançar assento parlamentar e a ignorar a Direita radical extra-parlamentar, os
seus partidos, as suas publicações e as suas ideias.
Por conseguinte, neste trabalho propomo-nos discutir a Direita radical portuguesa
entre 1974 e 1985, sobretudo na sua dimensão ideológica e discursiva, portanto segundo
uma perspectiva cultural. Neste sentido, pretendemos: i) evidenciar as diferenças entre
uma Direita institucionalizada e as várias Direitas autónomas, os seus projectos
organizativos, editoriais e de formação de opinião; ii) analisar os processos de
rearrumações de forças à Direita e as influências estrangeiras que os diferentes grupos
foram recebendo; iii) reflectir, sistematizando, sobre as principais ideias, as
mundividências e as alternativas político-culturais das várias Direitas portuguesas durante
os períodos revolucionário e de transição e consolidação democráticas; iv) traçar a
evolução do pensamento direitista em Portugal e como foi influenciado, ou não, pelas
alterações governativas e presidenciais que se foram operando; v) expor as principais
influências ideológicas e culturais externas e a sua evolução de uma base essencialmente
francófona para outra essencialmente anglo-saxónica e os reflexos que isso pode ter tido
na afirmação das novas propostas programáticas formuladas pelos grupos influenciados
pelas ideias do neoconservadorismo anglo-saxónico ou pela Nouvelle Droite francesa; vi)
percepcionar o processo de construção da memória própria e da história nacional que a
Direita intelectual elaborou desde 1974; vii) delinear o processo de construção da
memória individual, grupal e nacional que a Direita e os seus autores fizeram.
Procurar-se-á ainda: i) efectuar uma destrinça clara das várias correntes da Direita
portuguesa – suas principais propostas e activistas, sistematizando as linhas de força do
seu pensamento, da sua noção e construção ideológico-cultural de portugalidade e da
identidade popular, bem como da sua visão sobre o passado, o presente e o futuro do país;
ii) acompanhar a intensa produção bibliográfica e hemerográfica sobre a descolonização
e o pensamento sobre Portugal e os portugueses, entre a idealizada pluricontinentalidade
e a realidade rectangular metropolitana e a integração europeia que veio,
progressivamente, a impor-se; iii) evidenciar as readaptações, os percursos dos activistas,
a capacidade de absorção destes elementos pelos partidos e as estratégias de intervenção,
15

de poder e de hegemonização cultural e política que foram sendo traçadas; iv) comparar
a evolução orgânica e interventiva destes grupos e individualidades com os seus
congéneres europeus, procurando estabelecer uma relação entre a evolução das suas
propostas e as realizações de movimentos idênticos no estrangeiro ou de experiências de
poder, como no Reino Unido, de Margaret Thatcher, ou nos Estados Unidos da América,
de Ronald Reagan.
De resto, num tempo em que a Extrema-Direita representa, nas duas margens do
Atlântico Norte, um complexo desafio para as Democracias, compreender o seu
pensamento – que se encontra bem enraizado na tradição intelectual, ideológica e cultural
dessa área do globo –, o seu modo de actuação – que se inspira nos métodos bem
sucedidos do passado e na sua adaptação às condições e às possibilidades tecnológicas do
presente – e a sua agenda civilizacional – que se mantém inalterada nos alicerces teóricos
que a sustentam –, são importantes objectivos perseguidos neste trabalho e
percepcionados como estando intimamente relacionados com a missão social do
historiador e da História.
Para alcançarmos os propósitos enunciados e para obtermos uma visão tão ampla
quanto possível acerca do direitismo português, privilegiaremos a abordagem das fontes
produzidas pelos autores da Direita radical, quer se identifiquem ou não dessa forma,
nomeadamente os artigos de opinião publicados nos periódicos direitistas e o extenso rol
de obras editadas à época acerca de temas tão diversos como a revisitação crítica da
história e da ideologia do Estado Novo e de Salazar, do colonialismo português, das
Guerras Coloniais e da descolonização, do conceito de portugalidade e da missão e do
desígnio nacionais, da Revolução e da Democracia, dos conceitos de igualdade, liberdade
e pluralismo e da percepção do que é a Direita. Com esse objectivo em vista, tomaremos
como fontes principais deste estudo acerca do pensamento da Extrema-Direita portuguesa
os semanários A Rua e O Diabo, bem como as revistas Resistência e Futuro Presente, e
procuraremos estruturar o nosso trabalho de forma a agrupar, tematicamente, os assuntos
mais tratados pelos autores direitistas e a apresentar esses resultados de modo coerente,
numa narrativa de conjunto que permita a apreensão da realidade analisada. Antes de
fazermos uma apresentação geral dos capítulos desta investigação, cumpre-nos ainda
registar quatro notas acerca da forma como foi encarado o objecto de estudo: i)
procuraremos, sem nos arrogarmos o papel de juízes da história, dar voz à Direita radical
portuguesa – ou seja, entendemos que a melhor forma de estudar, discutir e compreender
o pensamento e as práticas discursivas direitistas passa por conhecer o que efectivamente
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escreveram os seus autores acerca de cada um dos temas tratados, assim como, quando
tal se verificou, destacar as mudanças programáticas ou narrativas e as suas razões –, sem
que isso signifique em momento algum a demissão da função crítica do investigador; ii)
tendo equacionado essa possibilidade, optámos por não recorrer à História Oral enquanto
metodologia de investigação, por três ordens de razões: a) considerável manancial de
fontes primárias; b) para estudar e discutir o pensamento e a narrativa da Extrema-Direita
nacional, são, no nosso entender, mais proveitosos os resultados obtidos através da
consulta das fontes hemerográficas; c) a evolução ideológica, política ou profissional de
alguns dos principais quadros da Direita radical portuguesa do último quartel do século
XX aproximou-os do Centro, pelo que a rememoração, à luz das suas convicções e dos
seus objectivos políticos presentes, poderia conduzir a um enviesamento face às opiniões
e às políticas defendidas quarenta anos antes; iii) embora se procure contextualizar o meio
sócio-político e o momento histórico em que se insere a Direita radical por nós estudada,
esse não foi um dos desideratos deste trabalho e, por conseguinte, ao longo do texto,
apenas nos referiremos sumariamente a esses aspectos; iv) tendo existido várias
experiências político-partidárias na Extrema-Direita entre 1974 e 1985, já estudado por
Riccardo Marchi2 o período de 1976 a 1980, essa dimensão da Direita radical será, de
certa forma, secundarizada em relação à abordagem eminentemente cultural que
pretendemos fazer ao fenómeno da Extrema-Direita portuguesa no período em apreço,
embora pretendamos, também a esse respeito, lograr uma contextualização e uma
sistematização dos principais aspectos, particularidades e realizações dessa esfera de
intervenção e de participação política.
Dividiremos o texto em seis capítulos temáticos. O primeiro, sobre o Estado da
Arte, procurará revisitar criticamente a principal bibliografia existente acerca da Direita,
da nação e do nacionalismo, da importância da abordagem e da intervenção cultural e do
fenómeno direitista e nacionalista em Portugal. Relativamente ao conteúdo ideológico do
conceito político de «Direita», procuraremos mobilizar para a discussão os contributos
teóricos e analíticos de historiadores, filósofos, sociólogos e outros cientistas sociais.
Diligenciaremos também por chamar a esta reflexão acerca da história, da evolução e do
significado do conceito os testemunhos de autores situados nos dois lados do espectro
político, almejando, por conseguinte, apresentar uma mais rica auto e hétero
representação da Direita. Em relação à ideia de nação, pretendemos historiar o seu
2

MARCHI, Riccardo – A Direita Nunca Existiu. As Direitas Extraparlamentares na Institucionalização
da Democracia Portuguesa, 1976-1980. Lisboa: Imprensa de Ciências Sociais, 2017.
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surgimento enquanto ideia-força aglutinadora e socialmente estruturante, como noção
política modernizante e, por fim, a sua apropriação por parte da Extrema-Direita. No que
respeita à cultura, discuti-la-emos enquanto conceito, como prioridade de intervenção
direitista e na qualidade de ângulo privilegiado da nossa análise. Por fim, realizaremos
uma revisão crítica sobre o que se escreveu a propósito do nacionalismo português, da
noção ôntica de portugalidade, do pendor atlantista ou europeísta do espírito nacional,
dos direitismos oitocentista e anti-republicano, das ideologias e correntes direitistas que
conviveram e se confrontaram durante a longa vigência da Ditadura Militar e do Estado
Novo e, finalmente, da reorganização da Direita após o 25 de Abril de 1974.
No segundo capítulo, rastrearemos, sob a perspectiva e a narrativa dos autores
direitistas, os principais movimentos e pensadores desse campo político, os mais graves
momentos da história nacional, as fases de resistência e de tomada do poder e as ideias e
os princípios culturais e civilizacionais defendidos. Assim, daremos particular atenção: i)
à afirmação de postulados anti-liberais e de tradicionalismo e absolutismo monárquicos
por parte dos intelectuais direitistas, sobretudo associados ao miguelismo enquanto
movimento e causa políticos; ii) à forma como descrevem a situação do país durante a I
República e a radical oposição que contra ela continuavam a nutrir cerca de cinquenta
anos depois do seu derrube; iii) ao modo como se referem ao golpe de 28 de Maio de
1926 e ao curto período de vigência da Ditadura Militar; iv) à representação do legado
salazarista e ao posicionamento face a essa herança política-ideológica; v) à maneira
como retratam o consulado de Marcelo Caetano e o fim do Estado Novo às mãos do
Movimento das Forças Armadas.
No terceiro capítulo, pretendemos retratar a reacção, o comportamento, as
tentativas de reorganização e de reagrupamentos verificadas, à direita, no biénio
revolucionário de 1974-1975. Nesse sentido, pretendemos: i) identificar e discutir o teor
das primeiras reacções de órgãos de imprensa afectos às Direitas radicais relativamente à
Revolução de 25 de Abril de 1974, ao fim do Estado Novo e às profundas alterações
políticas anunciadas no Programa do Movimento das Forças Armadas; ii) abordar,
sucintamente, a constituição de diversos partidos políticos situados, quer o assumissem
quer não, à direita, as suas iniciativas, as ideias que enunciaram e os programas que
conseguiram elaborar, até à sua ilegalização no seguimento do golpe contrarevolucionário fracassado de 28 de Setembro de 1974; iii) descrever, criticamente, a
narrativa que os autores direitistas procuraram difundir e que os apresentava como sendo
vítimas da Democracia, alvos de perseguições arbitrárias e de prisões sem culpa formada
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e como tendo sido condenados a um exílio político forçado, ou seja, analisar de que modo
a Direita procurou, em termos discursivos, combater a Democracia recém-instaurada e,
simultaneamente, apresentar e defender o legado estadonovista; iv) detalhar o nascimento
e a organização, os principais impulsionadores, estrategas e operacionais, a sangrenta
vaga de ataques registados e as conexões nacionais e internacionais dos movimentos
terroristas da Extrema-Direita portuguesa que estiveram activos entre 1975 e 1977; v)
debater as perspectivas que, à direita, se defenderam relativamente ao 25 de Novembro
de 1975 e ao encerramento do período revolucionário da Democracia portuguesa.
No quarto capítulo, consagrar-nos-emos à reflexão acerca da evolução e do ideário
das Direitas radicais portuguesas, entre 1976 e 1985: i) das sucessivas reorganizações do
campo político direitista nesse período, o seu sentido, as suas realizações, as suas
modificações e as suas derrotas, sobretudo em termos de resultados partidários e
eleitorais; ii) da história e dos princípios estruturantes do pensamento direitista português
à luz das considerações tecidas pelos seus quadros intelectuais ao longo de mais de uma
década de publicação regular em periódicos afectos à Direita radical; iii) do pessimismo
antropológico e do anti-igualitarismo que marcaram, decisivamente, a mundividência da
Extrema-Direita; iv) das posições que a Direita tomou relativamente a matérias sociais e
de costumes, como, por exemplo, a emancipação feminina, o combate à desigualdade de
género, a interrupção voluntária da gravidez, a defesa da família enquanto célula base do
organismo nacional e a luta contra a pornografia e a toxicodependência.
No quinto capítulo, centrar-nos-emos na análise em torno do pensamento
direitista, nomeadamente acerca: i) das considerações que a Democracia, a liberdade, o
pluralismo, a existência de partidos políticos e o sistema de sufrágio universal mereceram
aos direitistas portugueses; ii) do anti-comunismo enquanto ideia-força central e
estruturante do pensamento, do discurso e da acção da Extrema-Direita; iii) das doutrinas
económicas da Direita radical, nomeadamente em torno das opções autárcicas,
proteccionistas e isolacionistas do nacionalismo tradicionalista, das corporativistas
ligadas às concepções neofascistas e das liberais impulsionadas pelo advento do
fenómeno do neoliberalismo conservador no mundo anglo-saxónico; iv) da influência que
os triunfos de Margaret Thatcher, no Reino Unido, e de Ronald Reagan, nos Estados
Unidos da América, exerceram sobre a Direita portuguesa; v) do impacto que a
heterodoxia intelectual e a renovação teórica aportadas pela Nouvelle Droite alcançaram
em Portugal.
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Por fim, no sexto capítulo, discutiremos o nacionalismo direitista português,
nomeadamente: i) os eixos estruturantes do seu pensamento, da sua mundividência e da
forma como se pretendia situar a si e ao país no mundo de então; ii) os exercícios teóricos
realizados tendo por fito a defesa, a consagração e o reavivamento de uma visão
particularista do caso português que correspondia, concomitantemente, ao delineamento
de uma ontologia e de uma teleologia nacionais determinantes para a compreensão da
alma e da razão de ser do povo português, da sua missão e do seu desígnio; iii) a vasta
produção memorialista ou de intervenção política imediatista relativamente à
descolonização e ao fim do império colonial; iv) o atlantismo e os projectos neocoloniais
de retorno, material ou imaterial, a África, recuperando o ascendente tutelar sobre as
antigas colónias; v) a oposição movida à adesão de Portugal à Comunidade Económica
Europeia e os argumentos que foram apresentados como justificação para a tomada dessa
posição política.
Cremos, desta forma, poder cobrir as principais coordenadas do pensamento e do
discurso direitistas, contribuindo para um aprofundamento do conhecimento acerca de
um tema pouco tocado pela historiografia e que contraria a narrativa de que a ExtremaDireita desapareceu depois do 25 de Abril de 1974 ou de que a Direita não produziu
reflexão ou obra desde então.
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1 – Estado da Arte
1.1 – As Direitas: princípios e ideologia
A discussão em torno do conteúdo teorético de conceitos como Direita, Direitas
radicais e Extrema-Direita é quase tão antiga e interminável quanto a existência dos
mesmos. Nesse sentido, importa, antes de mais, empreender uma revisão crítica da
bibliografia existente sobre o tema para podermos, com maior precisão, identificar as
interpretações possíveis dos termos e aquelas que nos parecem as mais adequadas e que,
ao longo do trabalho, utilizaremos. Norberto Bobbio define, antes de mais, Direita e
Esquerda como «termos antitéticos que há mais de dois séculos costumam ser utilizados
para exprimir a oposição das ideologias e dos movimentos em que o universo,
eminentemente conflitual do pensamento e das acções políticas está dividido»3. Neste
sentido, só podemos falar de Direita se existir uma Esquerda, e vice-versa. Contudo, de
onde vem essa oposição e qual o conteúdo histórico da mesma?
Efectivamente, o binómio Esquerda-Direita não é mais do que um referente
espacial: na sequência da Revolução Francesa de 1789, por razões de organização e
unidade das forças em contenda, os apoiantes do Rei e do Antigo Regime sentaram-se no
lado direito da Assembleia Nacional, enquanto os apoiantes da Revolução se arrumaram
no lado esquerdo do hemiciclo. Esta divisão manter-se-á, ainda que com nuances e
alteração dos principais intervenientes e seus grupos políticos, nas várias assembleias que
existirão ao longo dos séculos XVIII e XIX em França. Assim, esta divisão meramente
espacial da Assembleia Nacional da França revolucionária marcaria indelevelmente a
criação do espectro político-ideológico com que vemos e analisamos a política ocidental.
Também nesta divisão espacial radicam as primeiras ideias que se associam à Esquerda
(progressista, liberal e democrática) e à Direita (reaccionária e tradicionalista).
Deste modo, e como facilmente se percepciona, desde 1789 até ao último quartel
do século XX, ser de Direita e de Esquerda foi significando, sucessivamente, coisas muito
distintas e, não raras vezes, contraditórias. A complexificação dos conceitos, a constante
alteração dos cenários políticos, económicos, sociais e culturais e as progressivas
subdivisões dentro de cada um dos grupos em novas famílias ideológicas, fizeram com
que a caracterização político-ideológica fosse mudando com o avançar dos anos. Por isso,
cremos que catalogar um dado pensamento ou grupo como sendo, simplesmente, de
3
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Esquerda ou de Direita é um exercício estéril, simplista e despido de significação – essa
distinção exige um esforço de caracterização e definição.
Neste sentido, resulta também quase consensual na bibliografia consultada que
esse tipo de catalogações redutoras (por exemplo: Direita, reaccionário ou ExtremaEsquerda) acaba, quase sempre, por ser formulada por quem se encontra do outro lado da
barricada da luta política. É também por isto que, ao referirmo-nos ao grupo político em
geral, optamos pela utilização do termo «Direitas», respeitando assim a diversidade de
formulações que elas representam, ao invés de «Direita». Apesar dessa diversidade, a
bibliografia aponta o cimento comum que as une e que assenta, sobretudo, no valor dado
à tradição.
Bobbio demonstra o que atrás referimos, afirmando:
a “alma” da direita pode ser expressa sinteticamente na divisa seguinte: «Nada fora da
tradição e contra a tradição, tudo dentro da tradição». Se depois se constata que há diversas
modalidades da direita, isso depende dos diferentes significados do termo “tradição”. [Dino]
Confrancesco aponta seis: como arquétipo, como assunção ideal de uma época axial, ou
decisiva, na História da humanidade, como fidelidade à nação, como memória histórica,
como comunidade de destino e, por fim, como consciência da complexidade do real.4

Encontramos aqui alguns dos eixos essenciais que caracterizam o pensamento da
Direita enquanto um todo. De facto, a leitura que os liberais e os democratas fazem do
passado histórico, a valoração que atribuem à tradição nacional e a projecção que fazem
do seu país, assim como do seu papel no mundo, são diferentes daquelas que realizam
conservadores ou nacionalistas. Contudo, e havendo notórias diferenças entre todos,
sobretudo no plano da doutrina económica e de uma maior ou menor liberdade social, as
Direitas ancoram a sua concepção política no valor primordial que para elas tem a
tradição.
Por exemplo, Thomas Molnar releva que os grupos contra-revolucionárias se
apresentaram como «adversários dos “filósofos” [revolucionários], bem como da vida
urbana, das grandes operações comerciais e dos partidos políticos»5, procurando desta
forma combater «a expansão infinita e incontrolada, o anonimato urbano, comercial,
industrial e político»6. Assim, «o conteúdo contra-revolucionário, desde Maistre a São
Pio X, de Maurras a Salazar, era a recusa das instituições e estruturas sociais nascidas em
1789; os contra-revolucionários pregavam o regresso às instituições pré-revolucionárias:
4

BOBBIO, Norberto – Direita e Esquerda, p. 64.
MOLNAR, Thomas – A Contra-Revolução. Lisboa: Delraux, 1980, p. 76.
6
Idem, ibidem, p. 76.
5

22

o Estado corporativo [...] era uma forma engenhosa de rejuvenescer uma estrutura
medieval»7.
Ainda sobre a tradição, resulta evidente que ela surge associada a uma noção de
ordem natural que não deve ser pervertida. Nesse sentido, Michael O’Meara, alinhado
com as concepções da Nova Direita francesa, declara que, «em reacção ao idealismo da
Esquerda, a Direita opõe o seu realismo. A Direita enquanto tal emerge em defesa dos
legados ancestrais e da maior ordem espiritual que sustém esses legados»8. Assim,
continua, para si, a verdadeira Direita é aquela que sustenta a sua argumentação no que
são as especificidades geográficas, culturais, étnicas, religiosas e históricas que
caracterizam cada realidade nacional concreta9. Importa ainda realçar que a defesa da
tradição, pela Nova Direita, não é entendida como sendo a defesa do tradicionalismo,
sendo até compatível com a inovação e a modernidade. Pelo que «todas as sociedades
saudáveis tendem, portanto, para equilibrar tradição e inovação, porque, apenas com
tradição, uma sociedade iria ossificar, perdendo a sua capacidade de se adaptar a
condições em mudança»10.
Contudo, apesar desta apresentação historicista, natural e hipervalorizadora de um
pretenso saber acumulado pelas instituições tradicionais, Corey Robin contrapõe:
o que o conservadorismo almeja alcançar através da reconfiguração do antigo e da absorção
do novo é tornar o privilégio popular, transformar um velho regime cambaleante num
dinâmico e ideologicamente coerente movimento de massas. Um novo velho regime [...] que
traz a energia e o dinamismo das ruas às antigas desigualdades de um Estado delapidado.11

Roger Scruton, por seu lado, apresentando o pensamento dos conservadores
anglo-saxónicos, declara:
é uma definição coxa de conservadorismo descrevê-lo como o desejo de conservar; apesar
de haver em todos os homens e mulheres algum impulso para conservar o que é seguro e
familiar, é a natureza desta “familiaridade” que precisa de ser examinada. [...] o
conservadorismo surge directamente da noção de que cada um pertence a uma contínua e
pré-existente ordem social, e de que este facto é fundamental para determinar o que fazer.12
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A defesa da tradição, além do valor político, histórico e cultural que lhe atribuem,
radica também numa outra ideia assente no paradigma romântico de recusa da
modernidade, dos efeitos da industrialização e urbanização e do desenraizamento que
entendem ter sido criado por esses fenómenos. Michael Lowy e Robert Sayre fazem,
acerca deste tema, uma tipificação dos fenómenos políticos cuja origem remonta ao
Romantismo. Como modalidades tipicamente direitistas, os autores destacam o
romantismo restauracionista, o romantismo conservador e o romantismo fascista, não
deixando de apontar rumos progressistas e de Esquerda que certas correntes do
Romantismo adoptaram. O romantismo restauracionista, o mais radical na valoração do
havido, defende arreigadamente a restauração do passado eleito como sendo a idade de
ouro de determinada população nacional. Assim, «o passado que é objecto da nostalgia
dos restitucionistas é, às vezes, uma sociedade agrária tradicional [...], mais
frequentemente, o restitucionismo está ligado à Idade Média»13. Por outro lado, o
romantismo conservador não é regressionista nem passadista, pretendendo, contudo,
manter o Estado tradicional, considerado como estado natural das coisas e da sociedade.
Na sua variação fascista, ou fascizante, os autores destacam como características
essenciais a recusa do capitalismo, a luta violenta contra a democracia, o parlamentarismo
e o comunismo, a identificação do capitalismo, da democracia e do comunismo com o
povo judeu e, consequentemente, o desenvolvimento de um profundo sentimento antisemita: «a crítica romântica do racionalismo é levada às últimas consequências, até
converter-se em glorificação do irracional no seu estado puro, do instinto bruto nas suas
formas mais agressivas»14. Por fim, esta versão do Romantismo corta com uma certa
tradição individualista do romantismo original. A este propósito, e tendo em conta a
importância que o movimento romântico teve na Alemanha, Goran Dahl, discorrendo
sobre a Revolução Conservadora Alemã (movimento direitista da década de 1930),
considera que o «conservadorismo não “celebra” apenas o irracionalismo, também
enfatiza a sua importância na modificação do poder da razão»15 e que «um
reconhecimento do irracional nos torna sensíveis à natureza evolucionária, inconsciente
e “orgânica” da história»16.

13

LOWY, Michael; SAYRE, Robert – Rebelión y Melancolía. El romanticismo a la contracorriente de la
modernidad. Buenos Aires: Ediciones Nueva Visión, 2008, p. 74.
14
Idem, ibidem, p. 82.
15
DAHL, Goran – Radical Conservatism and the Future of Politics. Londres: Sage Publications, 1999, p.
16.
16
Idem, ibidem, p. 16.

24

Alain de Benoist destaca também a importância do Romantismo alemão, em
oposição ao francês e ao inglês, nomeadamente o papel de Novalis, que, nesse movimento
cultural, foi «o primeiro a introduzir na sua poesia as teorias do tradicionalismo
monárquico, e a admiração pela concepção medieval do Estado»17. Realça o facto de,
numa segunda fase do romantismo alemão, inaugurada pelo confronto com a ameaça
napoleónica, o Romantismo ter contribuído «para a formação de um nacionalismo ainda
à procura de si mesmo»18. Essa evolução forçada pelos acontecimentos, no entender de
Benoist, terá feito com que o individualismo seja
pouco a pouco repudiado: o indivíduo não pode subtrair-se ao seu enquadramento cultural
nem à sua hereditariedade. No centro das preocupações do segundo romantismo encontra-se,
não já a sensibilidade pura, os estados de alma, os humores inquietos, mas tudo o que se ligue
à alma popular: a história e a ciência da linguagem, a origem das crenças, as tradições e as
lendas ancestrais, a Idade Média cortês, o direito antigo, as antiguidades germânicas, o
folclore, a escrita, etc.19

No caso português, a invocação de um «glorioso passado imperial» traído e de
uma missão histórica do povo português da qual se teria abdicado, associados ao
desenvolvimento de um pensamento sebastiânico e saudosista, alimentarão em muitos a
crença de se estarem aproximando, construindo e dando cumprimento ao destino histórico
de Portugal. Alguns retomarão a ideia do Quinto Império e estabelecerão planos para
devolver ao país aquilo que entendiam ser a sua grandiosidade no mundo. Importa relevar
que a defesa de um Quinto Império foi também feita por pensadores, como Agostinho da
Silva, cuja reflexão surge associada a valores de universalidade e de fraternidade entre os
falantes da língua portuguesa e que, obviamente, não pode ser conotada com uma posição
direitista. Para as Direitas, esse destino terá sido interrompido pela Revolução de Abril e
pela descolonização, apresentadas, sob diversos matizes de radicalismo, como crime de
traição nacional.
De facto, a tradição e a identidade nacionais – na formulação que as Direitas delas
vão fazendo – são elementos fundamentais na construção das suas projecções ideológicas
e culturais sobre o país, os portugueses e o seu passado, presente e futuro. Veja-se, por
exemplo, o caso de António Quadros, que fazia remontar as origens do povo português à
Atlântida perdida para, desde esse primitivo momento, demonstrar a inegável existência
de um destino histórico para Portugal assente nas características singulares e
17
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diferenciadoras do seu povo milenar20. No mesmo sentido de defesa de uma ontologia
que se traduz nas características históricas, tradicionais, linguísticas e nas características
do povo, a Nova Direita francesa «defende uma ontologia enraizada nas especificidades
histórico-culturais da Europa»21.
Por conseguinte, mais do que defender a singularidade do povo francês ou a
superioridade e a singularidade da civilização ocidental, os pensadores do Groupement
de Recherche et d’Études pour la Civilisation Européenne (GRECE) tendem a privilegiar
a civilização europeia, despida de importações culturais tidas como alienígenas à tradição
europeia, como o judaísmo e o cristianismo, e a procurar renová-la e ou revivificá-la,
consoante as expressões empregues por cada autor, a partir do que entendem ser as suas
tradições naturais, que radicariam no período da civilização indo-europeia. Assim,
compreende-se claramente que o mito tem um papel central neste tipo de formulações
ideológicas e históricas: «o mito torna o encontro do Homem com o mundo numa herança
viva, transformando a descontinuidade e a inovação numa tradição coerente. [...] Ele não
descreve a realidade “objectivamente”, mas enraíza-a numa herança cultural»22.
Neste sentido, é de inferir, como faz Goran Dahl, que o combate cultural das
Direitas radicais, no plano identitário, tende a defender o «“etno-pluralismo” contra
“civilização-mundo”, um mundo onde cada cultura [...] tem o direito de se desenvolver
no seu território seguro [...]. Sendo a “cultura” o centro de tudo, é nesse local que ele
[Alain de Benoist] ancora a sua forma concreta e radical de conservadorismo»23. Num
exercício em que procura discutir as afinidades e as continuidades ideológicas entre o
fascismo histórico e a Nova Direita francesa, Joan Antón-Mellón defende que, «no que
diz respeito à sua concepção de história, ambas as escolas de pensamento sustentam que
os protagonistas são povos etnicamente homogéneos: esta é a raiz do seu antiuniversalismo e do seu ultra-nacionalismo»24. Releva ainda que «uma das maiores
novidades da Nova Direita é a substituição dos mitos nacionais pelo mito da Europa»25.
Alain de Benoist, um dos principais teorizadores da Nova Direita e uma das
influências da Direita cultural portuguesa, destaca outra característica comum às Direitas
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– a centralidade concedida à diversidade (ou, como descreve Jaime Nogueira Pinto, o
«direito à diferença»26):
o minimum minimorum seria, evidentemente, definir como sendo de direita toda a corrente
recusando a esquerda de forma explícita. Introduzirei aqui, contudo, uma nuance restritiva.
Chamo aqui de direita, por pura convenção, a atitude que consiste em tomar em consideração
a diversidade do mundo e, por consequência, as desigualdades relativas que dela
necessariamente decorrem, como um bem; e a homogeneização progressiva do mundo,
proposta e idealizada pelo discurso duas vezes milenário da ideologia igualitarista, como um
mal. Chamo de direita as doutrinas que consideram que as relativas desigualdades da
existência induzem relações de força cujo produto é o devir histórico – e que consideram
que a história deve continuar – resumindo, que “a vida é a vida, quer dizer, um combate,
tanto para uma nação como para um homem (Charles de Gaulle)”.27

Sobre a concepção de nação que foi sendo desenvolvida pelos radicais franceses,
Peter Davies, depois de fazer uma extensa resenha sobre o difícil processo de
descolonização da Argélia, defende que foi a Extrema-Direita que, no caso francês,
primeiro «definiu a nação como uma amálgama dos territórios continentais e ultramarinos
de França. Consequentemente, a Argélia não era apenas a Argélia, mas a Argélie
Française. Através deste tipo de lógica, a “venda” da Argélia era equacionada como a
venda de França»28. Estamos, assim, perante o mesmo tipo de argumentação que o Estado
Novo utilizou para iniciar e manter a guerra colonial e que a Direita radical portuguesa
continuou utilizando para, primeiro, procurar evitar a descolonização e, depois,
demonizar o processo de descolonização como tendo sido uma traição ao país, aos povos
autóctones dos antigos territórios coloniais e ao próprio destino e à missão histórica de
Portugal, pretensamente assentes na unidade e na indivisibilidade das várias parcelas do
império colonial.
A defesa das ideias de desigualdade natural entre os homens e de que as relações
sociais e políticas não podem ser niveladas por baixo, sob pena de prejudicar os mais
capazes e de causar a degenerescência e a falência do organismo social, é, também sob
diversos matizes, um dos eixos centrais do pensamento direitista – podendo assumir a
feição de princípio de meritocracia ou de culto do herói, por exemplo. Este antiigualitarismo parte da assunção da existência inevitável e inata de diferenças entre os
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indivíduos: de uns serem inteligentes, fortes, corajosos, engenhosos e dinâmicos e de
outros serem desprovidos de capacidades intelectuais, fracos, cobardes e preguiçosos.
Franco Ferraresi reflecte sobre a importância de elementos como a violência, o
anti-igualitarismo, o papel da vontade de poder, as elites e o anti-massismo no
pensamento das Direitas radicais, considerando que a mitificação da violência é uma das
características essenciais da ideologia do fascismo histórico, nomeadamente
a crença no direito dos corajosos e dos mais fortes para impor a sua vontade e governar a
multidão, a admiração por figuras super-humanas, daí a reivindicação da superioridade das
elites sobre as massas anónimas, da ética super-humana sobre a “moral de rebanho”. [...] a
crença na existência de uma ordem original nas relações humanas, implicando articulações
naturais e hierarquias que os padrões mecânicos e artificiais das sociedades modernas
falsificam. A violência reafirma a ordem hierárquica natural, dando aos mais fortes o direito
de governar e protegendo-os das intrigas dos fracos e dos sofismas dos políticos.29

Segundo Simone de Beauvoir, foi Friedrich Nietzsche o primeiro a propor este
tipo de interpretação psicologista da história e da sociedade30, exaltando as virtualidades
do «forte» e exacerbando as incapacidades do «fraco», no que foi depois seguido por
Oswald Spengler e outros pensadores. Trata-se de um pensamento hierarquizador que
leva, segunda a mesma autora, «à atitude mais radicalmente aristocrática [que] consiste
em dividir a humanidade em duas, e considerar essa divisão como uma coisa definitiva»31,
devendo os “mais fracos” submeter-se a esses “super-homens” nietzschianos para seu
bem e, assim, permitir, como diz Benoist, que a história continue e o seu devir se cumpra.
Para Jaime Nogueira Pinto,
a diferença ou as diferenças são também, para o homem de direita, uma constante da História.
Diferenças que entroncam numa ideia orgânica e funcional da sociedade, que correspondem
aos imperativos das “diversidades úteis”. E se a dignidade e a liberdade – esta entendida não
como um direito inato, mas uma conquista – podem pertencer ao património da direita, a
igualdade é rejeitada como nociva, perigosa e conducente às maiores tiranias.32

Peter Dorey, à sua obra British Conservatism, acrescentou, sugestivamente, o
subtítulo The Politics and Philosophy of Inequality. Para o autor, a defesa da desigualdade
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advém da convicção conservadora anglo-saxónica – que em alguns pontos é coincidente
com a que atrás abordámos – da profunda imperfectibilidade humana, da relutância face
às teorias históricas do progresso e do desenvolvimento continuados e da sua estreita
ligação à defesa dos princípios económicos do capitalismo. Assim,
o Conservadorismo pode facilmente ser compreendido como uma filosofia que está mais
preocupada em oferecer a defesa, ou até mesmo em advogar, da desigualdade sócioeconómica. [...] O Conservadorismo está preocupado em representar a desigualdade como
sendo natural e inevitável, um facto da vida que não pode ser alterado e que, portanto, deve
ser prontamente aceite, em vez de visto como um problema a ser erradicado.33

Deste modo, se a desigualdade é o estado natural e tradicional nas sociedades
humanas, a igualdade é, concomitantemente, vista como inatural e indesejável. Por
conseguinte, em nome do pragmatismo e em detrimento do ideologismo, como sublinha
Dorey, os conservadores tendem a favorecer «o que é, ao invés do que poderia ou deveria
ser»34. Ou, na formulação de Dahl acerca do pensamento dos direitistas alemães: «temos
de descobrir a ordem e segui-la, não tentar criar uma nova ordem, o que pode levar ao
terror»35.
Partindo do pressuposto de que «as características e as qualidades individuais, tais
como a habilidade, a ambição, a aptidão, a inteligência, a força, e assim por diante, estão
desigualmente distribuídas pela sociedade»36, e de que «os indivíduos são motivados
principalmente pelo desejo de aquisição e pelo próprio interesse»37, os conservadores
concluem pela impossibilidade humana de perseguir e concretizar qualquer tipo de ideal
igualitário, sob pena de negar a sua própria natureza, essência e características vitais.
Perseguir políticas igualitárias, aos olhos dos conservadores, é também combater e
cercear as liberdades e os direitos naturais, até porque não deve ser o Estado a contrariar
e a impor restrições ao que entendem como inerente à espécie e às sociedades humanas.
Assim, o Estado deve apenas garantir a liberdade aos indivíduos para demonstrarem as
suas capacidades e distinguirem-se dos demais através delas. Relembra Dorey que se,
para os conservadores, «os rendimentos reflectem geralmente as habilidades e os atributos
individuais, nesse caso, os menos abastados presumivelmente são menos industriosos,
bem-sucedidos ou talentosos do que os ricos, pelo que os seus recursos limitados ou a sua
33
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falta de riqueza não são atribuíveis à coerção; ninguém per se está real ou
deliberadamente a torná-los pobres»38. Uma argumentação que, mais do que qualquer
outra, favorece a manutenção do estado de coisas para aqueles que se encontram já no
topo da cadeia económico-social, que naturaliza e glorifica a desigualdade, sem deixar,
ao mesmo tempo, de veicular a ideia de que qualquer um, independentemente do ponto
de partida, pode ascender ao topo da hierarquia se for talentoso e trabalhador; no fundo,
defende-se aqui uma ideia de meritocracia na acepção elitista do termo. Assim, os
conservadores – nos seus vários matizes ideológicos – não só recusam a igualdade, como
ainda «qualquer ideia de direitos “universais” ou “naturais”»39.
A Nova Direita vai socorrer-se de um conjunto heterodoxo de pensadores, de
conceitos e de algumas formulações teóricas novas para sustentar princípios políticos que
as Direitas sempre haviam preconizado. Alain de Benoist, em Nova Direita, Nova
Cultura, destaca as propostas científicas avançadas pela Etologia, destacando, sobretudo,
os trabalhos de Konrad Lorenz, de Julian Huxley e de Robert Ardrey, para fundamentar
a essência inata de valores como o instinto, a hierarquia, a agressividade, o territorialismo
e a lei natural40. Benoist releva ainda como teorizadores importantes para a Nova Direita,
entre outros, homens como Carl von Clausewitz (ideia da guerra como natural/necessária
nas sociedades humanas e do elitismo/aristocratismo associado ao ethos guerreiro)41;
Arthur de Gobineau (diversidade das raças humanas)42; Georges Sorel (concepção antidemocrática da política e centralidade da violência na acção política)43; Vilfredo Pareto
(sistematização de uma moderna teoria social elitista)44 e Alexis Carrel (defesa de práticas
de eugenismo social e criação das concepções de «aristocracia biológica hereditária» e de
«biocracia»)45.
Nas Direitas radicais, as concepções anti-igualitárias, anti-racionais e elitistas e a
valorização de características como a força, a vontade de poder e a violência implicam
ainda a existência de mitos, heróis e batalhas galvanizadores da consciência e do
sentimento de pertença nacionais e do desenvolvimento de um forte aparato simbólico.
Como defende Ferraresi, «a maior parte das ideologias [...] contém normalmente um
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conjunto de mitos que providenciam identificações afectivas, emocionais e existenciais
que mobilizam os aderentes para a acção. A necessidade de mitos é sentida ainda mais
fortemente pela mundividência [Weltanschauungen] conservadora e reacionária»46.
Neste sentido, e ainda de acordo com o mesmo autor, é de crucial importância «o mito do
legionário, o mito de uma legião de corajosos que lutou por uma causa perdida em nome
da honra e da lealdade a valores ideais e que agora recusa aceitar o veredicto da História,
tentando, pelo contrário, prosseguir o combate mesmo depois de este ter sido
materialmente perdido»47. Veremos uma argumentação muito semelhante ser defendida
pelos direitistas portugueses relativamente ao seu papel na luta contra a independência
das ex-colónias portuguesas. A valoração da honra do combatente surge ainda associada
a um ethos guerreiro que se baseia na camaradagem e na percepção de um destino comum
que une até à morte48. A mitificação e a hipervalorização da luta por causas perdidas e da
ética guerreira já referidas levam a que «a atribuição de um valor positivo à morte
enquanto tal tenha sido considerada uma das características definidoras do fascismo»49.
Retomando a tradição direitista francesa e a discussão em torno do conceito de
liberdade, Peter Davies considera que os radicais franceses «definiram “liberdade” e
“liberdades” de uma forma totalmente diferente da esquerda: “liberdade” não era um ideal
abstracto, mas, em vez disso, um produto da tradição e da História»50. Nesta linha se
insere, ainda de acordo com o mesmo autor, o pensamento de Maurice Barrès e de Charles
Maurras. Este último seria também profundamente crente na naturalidade e na
desejabilidade da desigualdade e um fervoroso crítico da Democracia, do
parlamentarismo e do pacifismo51. Seguindo esta escola de pensamento, também a Nova
Direita irá rejeitar abertamente a ideia de que o homem detém, apenas por existir,
liberdade individual ou direitos naturais inalienáveis: «ninguém nasce livre, mas alguns,
quer sejam indivíduos ou grupos, atingem a liberdade através da acção»52. Assim, a
liberdade e os direitos individuais não são aceites como uma realidade inerente à condição
humana, sendo antes encarados como algo que deve ser conquistado e que se insere,
logicamente, no entendimento diferencialista e anti-igualitário que os pensadores
direitistas têm da Humanidade.
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Resumidamente e para encerrar a abordagem à centralidade da desigualdade e do
elitismo para os conservadores, acompanhamos a reflexão de Corey Robin, que define o
conservadorismo como sendo
a voz teórica desta animosidade contra a acção das classes subordinadas. Providencia a mais
consistente e profunda argumentação sobre o porquê de não se dever permitir às classes mais
baixas o exercício da sua vontade independente [...]. A submissão é o seu primeiro dever, a
acção é uma prerrogativa da elite. [...] Historicamente, o conservador favorece a liberdade
para as classes mais altas e a limitação para as mais baixas. O que o conservador vê e não
gosta na igualdade, por outras palavras, não é a ameaça à liberdade, mas a sua extensão.
Porque, nessa extensão, ele vê a perda da sua própria liberdade.53

O pessimismo antropológico é outra das características que marcam o pensamento
das Direitas, e que se opõem à convicção no crescimento económico linear dos liberais
iluministas, do materialismo histórico advogado pelos marxistas e, acima de tudo, às teses
que advogam a bondade natural do homem. Diz Georges Minois que «o tom está dado:
decadência e degenerescência. Ao longo de todo o século XIX o pensamento
tradicionalista martela este constato que lhe parece corresponder à evolução do Ocidente:
depois da ruptura revolucionária, a Europa […] deriva para a decadência por causa da
natureza corrompida do homem»54.
Beauvoir atribui este pessimismo burguês à percepção, pela Direita, de que o
desenvolvimento do sistema capitalista e os avanços da tecnologia não garantiam já um
crescimento económico e uma harmonia social constantes, esta temia ainda o agigantar
da organização operária e sofria os efeitos da perda do encanto e da influência dos mitos
e dogmas da fé acerca da capacidade de ajuizamento e de construção das massas
populares. Assim, «confundindo a sua sorte com a de todo o planeta, a burguesia começou
a profetizar negros apocalipses, e os seus ideólogos tomaram para si a visão catastrófica
da história que Nietzsche havia sugerido»55.
Por sua vez, Jaime Nogueira Pinto define o pessimismo direitista como a «recusa
da ideia rousseauniana da bondade natural do homem»56, fazendo corresponder a visão
que as Direitas têm do homem às concepções antropológicas defendidas por Maquiavel e
por Thomas Hobbes. Tal entendimento da condição humana só poderia redundar também
numa atitude anti-utopista e em colocar «em questão a possibilidade de construção teórica
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e predeterminação de sociedade perfeitas»57. Deste modo, Nogueira Pinto opõe aos
pensadores e aos projectos utópicos o que entende terem sido as experiências repressivas
e policiais que tais empreendimentos políticos e sociais geraram.
Gabriel Goodlife – que considera neofascistas tanto o GRECE como o movimento
Ordre Nouveau58 – salienta que «o discurso da direita radical [francesa] assume a forma
geral de uma “meditação sobre a decadência”»59. Segundo o mesmo autor, esta meditação
é estruturada em torno de três componentes temáticas. Primeiro, é o reconhecimento do
declínio social, político e moral em que o país caiu – o “diagnóstico da decadência” que serve
de ponto de partida temática para o seu discurso. Partindo desse diagnóstico, a direita radical
tornou procedente uma lógica poderosa que reduziu as complexas razões para o declínio
económico e social de grupos particulares a uma simples e facilmente apreensível ordem de
causalidade. [...] Isso implica uma inequívoca rejeição do mundo moderno tido como tendo
destruído os valores e instituições associados com uma França primordial e autêntica e
substituindo-os por umas corruptoras e debilitadoras – numa palavra, decadentes –
influências [...]. Finalmente, os teóricos da direita radical deploram a dissolução dos fortes
laços e solidariedades que uniam a sociedade francesa no passado, a principal causa, aos seus
olhos, para a crescente alienação social e anomia que afligem as sociedades industriais
avançadas.60

Também sobre a análise decadentista que a Nova Direita faz da sociedade
ocidental, Joan Antón-Mellón – que, tal como Goodlife, vê no GRECE uma continuação
ideológica do fascismo histórico – enumera as três fases que a mesma estabeleceu para
combater essa decadência: «primeiro, através de uma engenharia ideológica e cultural
para influenciar a opinião pública; segundo, fornecendo uma liderança intelectual para a
tarefa de reverter esse declínio; terceiro, através da construção de uma harmoniosa e
poderosa comunidade política europeia que compreenda a autenticidade da sua
identidade»61.
Sendo o discurso das Direitas radicais portuguesas assente na decadência que o
fim do império colonial inevitavelmente traria ao país, assim como a democracia liberal
e a influência do PCP na sociedade e na política portuguesas, importará aplicar estas
categorias de análise ao seu discurso e perceber se este se encaixa, ou não, na
categorização formulada por Goodlife.
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A recusa evidente do marxismo e do comunismo – Beauvoir dirá mesmo «que a
direita contemporânea já não sabe o que defende: defende-se do comunismo»62,
considerando a Defesa da Europa Decadente, de Raymond Aron63, um bom exemplo
disso –, assim como da submissão dos fenómenos políticos aos económicos e a defesa
intransigente da autoridade e da razão de Estado fazem do anti-comunismo e do antiliberalismo pilares estruturantes da ideologia direitista.
Também George H. Nash, em obra dedicada ao movimento intelectual
conservador nos Estados Unidos da América, considera que o grande cimento do
conservadorismo anglo-saxónico é o anti-comunismo, dizendo que «a percepção do
Comunismo como ameaça global veio a dominar a Direita Americana»64. Nessa intensa
actividade anti-comunista, Nash destaca o papel-charneira desempenhado por excomunistas que se afirmaram como sendo os seus mais radicais teóricos, propagandistas
e agitadores. Realça ainda o fenómeno político personificado por Joseph McCarthy como
o zénite dessa paranóia anti-comunista que passa, assim, a assumir contornos viscerais,
policiais e de verdadeira «caça às bruxas».
A doutrina política contra-revolucionária é também eminentemente antidemocrática. Thomas Molnar sublinha a constante «hostilidade às forças democráticas,
ao sistema do sufrágio, aos partidos políticos e à retórica parlamentar»65. Assim, de
acordo com Molnar, «o principal objectivo do contra-revolucionário é, portanto, a
eliminação da democracia, ou, por outras palavras, do sistema de partidos políticos
(ideológicos)»66.
No mesmo sentido, Michael O’Meara socorre-se do pensamento de Julius Evola
para argumentar que «a noção de uma Direita económica ou democrática [...] é de facto
uma contradição terminológica»67. Apesar desta incongruência de princípios, há «uma
rejeição estratégica do rótulo “radical” [...] ou “extrema-direita” por parte de figuras e
partidos que de facto pertencem a esta corrente política. Escondendo as suas reais
afiliações ideológicas e intenções programáticas, esperam realçar as suas credenciais
democráticas ou, alternativamente, apresentar uma posição não-ideológica»68. Ou seja, e
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como várias vezes é apontado à Nova Direita francesa ou aos direitistas da revista Futuro
Presente, por trás de uma prática discursiva aparentemente democrática e essencialmente
pragmática, embora combativa no plano cultural, escondem-se os velhos princípios da
Extrema-Direita europeia. Esta é, de facto, uma crítica que, à Esquerda, surgiu várias
vezes e que, tal como vimos na anterior citação, foi também apresentada por Gabriel
Goodlife.
Nesse mesmo sentido, Mikhail Filatov e Alexandre Riabov defendem que
são típicos dos actuais movimentos radicalistas de direita [...]: o anticomunismo patológico
[...]; um profundo conservadorismo político e social, por vezes declarado, por vezes
mascarado com palavras de ordem de “renovação”; uma hostilidade extrema às instituições
democráticas; o culto dos chefes; a tendência para a demagogia ilimitada; a especulação com
preconceitos nacionalistas e correspondentemente o chauvinismo e o racismo desenfreado.69

Reconhecido o carácter antitético entre a Democracia e a doutrina política
direitista e considerada, pela maioria, a Monarquia como sendo o regime político ideal, a
Direita radical reconheceu, no século XX, que a restauração monárquica nos países
republicanos e a reabilitação de poderes absolutos por parte dos reis nas Monarquias
Constitucionais eram metas muito difíceis de alcançar. Por conseguinte, impôs-se-lhes a
inevitabilidade de uma adaptação a novas soluções que possibilitassem a
reunificação da nação, que deveria comungar uma “fé nacional”, antes de poder acolher o
Rei. Nesse sentido, o próprio princípio monárquico devia ser reinterpretado, a fim de somente
significar essa “fé nacional”, podendo ser temporariamente encarnado pelo governo de um
homem que não seria Rei. [...] essa escolha dirigiu-se para as ditaduras baseadas num partido
único, intérprete da “fé nacional”.70

Contudo, nem todos os grupos direitistas propugnavam, pelo menos abertamente,
a restauração monárquica ou, sequer, identificavam o modelo ideal de governação política
com a Monarquia. Contudo, é da maior importância acompanhar o debate que em torno
dessa matéria existiu no seio das Direitas, inclusivamente nas portuguesas, e
procuraremos fazê-lo mais adiante.
Nunca pondo em causa o direito à propriedade privada e à livre iniciativa
individual, atente-se na descrição que Benoist faz da omnipresença e da omnipotência do
Estado que lhe era coevo e da relação que este havia estabelecido (ou imposto) em relação
à sociedade que o constituía:
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o Estado nega o seu próprio princípio, que é um princípio de autoridade e de soberania, para
não se ocupar essencialmente senão dos problemas económicos e sociais. Mas os homens
não vivem apenas para o seu poder de compra. […] Jamais vivemos numa sociedade tão rica.
Nunca o nível de vida da maioria foi tão elevado. Nunca a educação foi tão massiva. Mas ao
mesmo tempo, contudo, nunca o mal-estar foi tão grande, nunca a contestação foi tão forte,
nunca a inquietação reinou de forma tão soberana. O Estado tornou-se prisioneiro do
“princípio do prazer” […]. É que o próprio Estado encerrou essa reivindicação no enclave
económico e social. No domínio espiritual, o Estado já não diz nada, não propõe mais nada,
não segrega mais nada. Não traça sequer o esboço de um qualquer destino. E eu digo que os
homens, uma vez satisfeitas as suas necessidades elementares, aspiram a um destino, aspiram
à autoridade que justifique um projecto. Porque apenas um projecto pode dar um sentido à
vida, às suas vidas. Mas o Estado não dá sentido. Não fornece razões para viver – mas sim
meios de existir. […] E a partir do momento em que esse papel não é preenchido pelo Estado,
as seitas, os partidos, os grupos de pressão, as sociedades de pensamento, tendem a ser elas
a fazê-lo na desordem e na confusão. Evacuado da sua esfera natural, o político surge em
todos os lados.71

Como se percebe por esta passagem, e como elemento de oposição às doutrinas
de política económica liberais e marxistas que colocam o factor económico à frente de
todas as outras dimensões da organização humana, esta facção da Direita tende a reclamar
o predomínio do político e do cultural sobre o económico. Assim, «num sentido “fraco”,
então, o conservadorismo significa anti-economicismo, uma ambição de enfraquecer a
influência do sistema económico na esfera cultural e económica. Num sentido “mais
forte”, o conservadorismo radical também significa anti-liberalismo porque pretende
abolir totalmente o liberalismo»72.
Apesar disso, realça Antón-Mellón, tanto o fascismo histórico como a Nova
Direita comungam a rejeição «do liberalismo como filosofia política, juntamente com a
aceitação (de uma perspectiva social-darwinista) do capitalismo como um sistema
produtivo ideal desde que subordinado à orientação política»73.
Reside aqui uma das principais diferenças entre a Nova Direita europeia e a Nova
Direita anglo-saxónica, conservadora e liberal. Ewen Green, reflectindo sobre as
condições que permitiram a Margareth Thatcher, principal figura, juntamente com Ronald
Reagan, dessa «maré conservadora» anglo-saxónica, alcançar a liderança do Partido
Conservador Britânico e, depois, do Governo da do Reino Unido, aponta, como um dos
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principais factores, a sensação de instabilidade e de regressão económica que grassavam
no país. Em pleno período de crise, essas condições eram sentidas em todo o mundo
capitalista. Contudo, a proposta de Thatcher – tal como a de Reagan – passou pela redução
das funções sociais do Estado, pela reforma e redução do Estado Social, pela descida de
impostos e pelo ataque ao poder e aos direitos sindicais74. Apesar deste abraçar do
capitalismo pelos neoconservadores anglo-saxónicos, considera que «não existe
identificação lógica entre conservadorismo e capitalismo [...]. A ligação surge porque a
necessidade da propriedade privada deriva automaticamente da atitude básica do
conservadorismo»75.
O enfraquecimento dos Estados, a sua submissão aos interesses económicos, a
subjugação do político, a substituição do desígnio do Estado ou da nação pela volatilidade
dos mercados, a própria mercantilização das relações sociais e a demissão de um papel
normativo, segregador e disciplinador das vontades e das crenças por parte do Estado
levam, segundo Benoist e a Direita tradicionalista e anti-revolucionária, à
degenerescência social e à quebra da coesão nacional.
O’Meara considera que a noção de poder e de Estado da Nova Direita é subsidiária
do pensamento de Carl Schmitt, e que, por conseguinte, tende a ver a «política como a
arte de tomar decisões, implicando o exercício de autoridade e a afirmação da soberania
com base numa vocação normativa e destinada a surgir da forma particular de vida em
grupo e de uma identidade de grupo particular»76. Neste sentido, e seguindo a análise do
mesmo autor, o Estado não é entendido na acepção racional, mecânica e funcional do
liberalismo, mas enquanto instrumento para a concretização das necessidades vitais e
históricas de determinado povo.
Dahl realça o carácter anti-democrático do conservadorismo radical, por este
defender a necessidade de uma liderança forte e carismática e de uma sociedade
perfeitamente hierarquizada e profundamente respeitadora e cumpridora dessa hierarquia,
no fundo, o funcionamento orgânico da própria sociedade: «aqui o indivíduo desaparece
[...], assim como o motivo para a discordância. O líder, assim sendo, necessita apenas de
“aclamação” directa das pessoas quando toma as decisões correctas, e, nesta identificação
entre o líder e as massas, a massa reconhece a sua própria força e grandeza»77. Como
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descreve Robin, esta mobilização da sociedade pela Direita radical pretende «apelar às
massas sem ruptura do poder das elites ou, mais precisamente, aproveitar a energia das
massas no sentido de reforçar ou restaurar o poder das elites»78, não as fazendo nunca,
realmente, participar no exercício do poder.
No mesmo sentido das observações de Dahl vão as de Roger Scruton, que
considera um «facto notável as pessoas reconhecerem a autoridade nos seus parceiros,
nos arranjos sociais, nas instituições e no Estado»79. Empregando uma tónica diferente e
menos centrada no carisma do líder, esta asserção de Scruton aponta também na direcção
da necessidade absoluta de respeito pela autoridade e, implicitamente, pela hierarquia dos
poderes instituídos. O autor destaca ainda a centralidade da família neste complexo e
hierárquico organismo social, constituindo a sua célula básica e primordial. Nela é vista,
em primeiro lugar, uma necessidade natural. Depois, possuidora de relação não contratual
e portadora de lealdades e de uma hierarquia muito bem definidas – neste sentido, a
família torna-se exemplo da forma como os indivíduos devem reger a sua conduta na vida
social, laboral e política. Por fim, a família é ainda caracterizada pelo respeito pelos mais
velhos – metáfora para o respeito pela tradição, o saber acumulado, a necessidade de
continuidade histórica e para a imoralidade do rompimento desses laços80. A importância
atribuída à família é transversal às várias correntes da Direita, sendo alvo de maior ou
menor atenção consoante o autor e o objecto que se propõe tratar.
Estas considerações remetem-nos para a crítica que as Direitas radicais fazem do
individualismo e do poder das massas. Um e outro seriam fomentadores, no seu
entendimento, da divisão da sociedade em grupos de interesse e partidos, enfraquecedores
do poder e da autoridade do Estado e da nação, submetendo o organismo social a uma
luta fratricida e, inevitavelmente, decadentista, que poderá apenas resultar no
empobrecimento, no caos e no declínio do Estado nacional81.
Ao individualismo e ao «massismo», opõe a Direita o organicismo e o elitismo.
Assim, nas palavras de Jaime Nogueira Pinto,
a direita considera o homem e a sociedade interligados por uma teia orgânica e determinante
de ideias, conceitos, valores, direitos, deveres, necessidades, gerados pela História, pelo
costume e pela convivência societária de longa duração. Embora respeite uma “esfera do
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privado” intocável pela política […] a direita dá uma prioridade à comunidade histórica
concreta e às sociedades “naturais” sobre o indivíduo.82

A concepção organicista, na versão da Nova Direita, é baseada, sobretudo, nos
postulados de Arnold Gehlen. Assim, de acordo com Michael O’Meara,
Gehlen argumenta que o homem é melhor descrito enquanto um ser biocultural: porque
apesar de cultura e natureza serem duas coisas diferentes, nele elas formam uma unidade
inseparável. [...] Como uma unidade orgânica com formas congruentes, com a sua vitalidade
distinta, uma cultura, então, é compreensível apenas nos seus próprios termos [...]. Não há,
consequentemente, uma só Cultura, apenas diferentes culturas, específicas dos povos que as
geraram.83

Assim, a organicidade das culturas não é uma opção, mas uma necessidade vital
das comunidades humanas, sendo «a disfunção, a decadência e a alienação a inevitável
[...] consequência»84 de ignorar tal exigência vitalista de respeito pelo funcionamento e
ordenamento orgânico das sociedades e das suas culturas. Thomas Molnar defende que
consistia a intenção principal da doutrina política dos contra-revolucionários [...] em provar
que a natureza orgânica das sociedades se opõe à revolução enquanto destruição brutal da
vida nacional, ou seja da harmonia que liga a comunidade ao cidadão, o governo à nação, o
passado ao presente, a história ao futuro. O centro de gravidade dessa tese é a crença em o
ritmo autêntico das sociedades ser contrário à febre revolucionária, o governo garantir esse
ritmo e o progresso pressupor a paz social, uma legislação prudente e mínima, a protecção
contra o risco de revolta.85

Contudo, não é apenas a Nova Direita continental que defende o organicismo
social. Analisando a doutrina conservadora anglo-saxónica, Scruton defende que «a
sociedade é mais do que um organismo mudo. Ela tem personalidade e vontade. A sua
história, instituições e cultura são repositórios de valores humanos. Resumidamente, ela
tem o carácter de fim, assim como de meios»86. Ou seja, se em alguns aspectos, como a
economia, sobretudo, há diferenças substanciais entre as duas principais tradições da
Direita, na forma de olhar a sociedade e o que a compõe, como noutros temas que vimos
abordando, as visões são muito coincidentes. A concepção elitista baseia-se, como já
demos conta, nos princípios anti-igualitários e hierarquizantes que norteiam o
pensamento social direitista.
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Para Corey Robin, uma das características discursivas essenciais da doutrina
conservadora é o complexo de inferioridade face à Esquerda. Por conseguinte, os
conservadores defendem que «a esquerda tem estado no lugar do condutor desde,
dependendo de quem está a contar, a Revolução Francesa ou a Reforma»87.
Benoist acomete ainda às Direitas suas contemporâneas um infundado sentimento
de culpa e de auto-subalternização gerado pelos resultados hediondos das experiências
nazi-fascistas que assolaram a Europa na primeira metade do século XX e que
culminaram na II Guerra Mundial e na derrota militar e política dessas correntes da
Direita revolucionária e ultra-nacionalista. Daí resulta, no entender do pensador francês,
«a reticência da direita em se definir como tal»88. Ao que se soma a dificuldade que
representa para a Direita ver a comunidade nacional dividida em partidos e facções, a sua
não adequação a um mundo desencantado que não vislumbra já o destino histórico que
cabe a cada um dos Estados nacionais e o facto de os principais fundamentos do
pensamento direitista se terem tornado malditos aos olhos das populações e dos meios
intelectuais.
Contudo, defende o autor, «esse descrédito foi sabiamente construído e mantido
por facções especialistas e especializadas na difusão de mitos incapacitantes e
culpabilizantes. […] Aqui, não nos encontramos em presença de uma análise, mas de
uma propaganda. Consiste esta propaganda em assimilar ao “fascismo” toda e qualquer
doutrina de direita que se afirme com algum vigor»89. Também Jaime Nogueira Pinto
aponta a derrota dos fascismos em 1945 como momento-chave de mudança para a
afirmação e intervenção públicas das Direitas90, limitando decisiva e prolongadamente a
sua capacidade de autonomização e de afirmação políticas.
Desta forma, e até aos nossos dias, a narrativa das Direitas ideológicas, intra ou
para-sistémicas, sobre si próprias caracteriza-se por um discurso de vitimização e de autocomiseração endémicas, de perseguição e de deturpação pela Esquerda e pelas Direitas
do poder, de ostracização académica e mediática e, na prática, de serem politicamente
criminalizadas. Benoist, como Nogueira Pinto, considera que esta situação gerou, nuns
casos, letargia e ataraxia e, noutros, uma definição pública do pensamento e da acção
direitista que ficava muito aquém do que realmente pretendiam e pensavam os seus mais
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destacados membros. Os dois autores atribuíram esta situação a uma atitude de autocensura que, à partida, condicionou os direitistas a dizerem e a fazerem as coisas de
determinada forma – mais moderada – para serem aceites na ordem mundial inaugurada
em 1945.
O’Meara, por exemplo, considera que a Direita auto-censurou tanto o seu
discurso, quis-se posicionar tanto ao Centro e foi de tal maneira colonizada
ideologicamente pela Esquerda que, salvo raras excepções, não é mais do que a Direita
da Esquerda91. Neste sentido, a sua obra é dedicada ao estudo e ao enaltecimento do papel
que a Nova Direita francesa, liderada, inicialmente, por Alain de Benoist, desempenhou
no combate cultural não só às teorias liberais e comunistas, mas também ao discurso
centrista das Direitas, nomeadamente através dos trabalhos desenvolvidos pelo Grupo de
Pesquisa e de Estudos pela Civilização Europeia que empreendeu um ambicioso
programa de renovação cultural Europeia, recusando a herança judaico-cristã e buscando
no estudo das tradições, dos valores e da história dos povos indo-europeus o substracto
espiritual e cultural dessa renovação e revitalização identitária. Como resulta evidente,
estes projectos do GRECE, eram de molde anti-americano e recusavam o que entendiam
ser a agressiva colonização cultural que os Estados Unidos da América estavam a
promover na Europa, pervertendo a sua civilização e acentuando-lhe o declínio e a
decadência. Afirma ainda que, «naturalmente, isto alarmou os anti-liberais, mas o seu
nacionalismo à maneira antiga e o seu anti-comunismo dificultara-lhes a compreensão do
grau em que a aliança com a América na Guerra Fria e, implicitamente, a sua ordem
cultural, os implicaram neste processo de desaculturação»92.
Gabriel Goodlife aponta também como à meditação sobre a decadência e à
identificação dos inimigos nacionais os direitistas radicais costumam fazer seguir, no seu
discurso, a defesa de campanhas de renovação nacional:
tal campanha almeja recriar uma ordem social tradicional identificada com um passado
imemorial. Postula um retorno a uma feliz e harmoniosa idade de ouro [...] em grande
contraste com a alienação e anomia gerais características das sociedades capitalistas
avançadas [...]. Em particular, a direita radical imaginou o regresso a uma sociedade fechada,
autárcica e auto-sustentável em que o imperativo da solidariedade colectiva superava o da
liberdade individual.93
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Neste sentido, e como veremos também em Portugal em torno da revista Futuro
Presente, os grupos relacionados com a Nova Direita continental tendem a apresentar-se
e a funcionar mais como escolas de pensamento e de influência ideológica do que como
partidos políticos, não se menosprezando, bem pelo contrário, o sentido profundamente
político que tal atitude comporta.
Reside aqui uma das diferenças substanciais entre a Direita anglo-saxónica e a que
tem as suas raízes no continente europeu. Em Inglaterra e nos Estados Unidos,
o conservadorismo raramente tem sido demasiado “teórico” [...]. Noutros lugares, como, por
exemplo, em França ou na Alemanha, os conservadores não se mostraram mais relutantes do
que quaisquer outros em teorizar. [...] As formas mais sofisticadas do pensamento
conservador não se limitaram a repudiar o novo a favor do antigo; contradiziam o
progressivismo através de teorias antagónicas sobre a história, a tradição e a comunidade
moral.94

Contudo, Roger Scruton, a propósito das críticas à fraca propensão dos
conservadores anglo-saxónicos para a teorização, responde sarcasticamente: «como não
existe uma política conservadora universal, surgiu a ilusão de que não há pensamento
conservador, nem um conjunto de crenças ou princípios, nem visões gerais da sociedade,
que motivem os conservadores a actuar. A sua acção é mera reacção, a sua política a
procrastinação, a sua crença a nostalgia»95.
Thomas Molnar encontra duas explicações para o menor pendor especulativo do
pensamento contra-revolucionário e para o relativo fracasso das suas propostas junto da
opinião pública. Relativamente à parca teorização direitista, considera que os contrarevolucionários não haviam sentido, até 1789, a necessidade de elaborar uma doutrina
que respondesse a uma realidade política inexistente. Com o eclodir da Revolução e dos
ideais democráticos no Ocidente, e face aos enormes e súbitos desafios teóricos que se
lhes apresentavam, os contra-revolucionários «muito naturalmente tiveram de limitar-se
a reagir aos perigos mais ameaçadores, vendo-se obrigados a adiar indefinidamente a
elaboração, no entanto essencial, da metafísica apropriada às suas ideias políticas»96. No
que concerne à menor aceitação dos postulados contra-revolucionários por parte das
massas, progressivamente chamadas ao cerne das decisões políticas através do sufrágio
universal, Molnar entende que a Direita padece de uma profunda desvantagem
competitiva face aos pensadores revolucionários e democráticos. Estes últimos são
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especulativos, universalistas, propõem uma realidade dinâmica, reflectem sobre cenários
ideais e acreditam que a natureza humana é moldada pelo ambiente que a encerra e, por
conseguinte, na possibilidade de aperfeiçoamento constante da condição e da vida
humanas97. Ora, considera Thomas Molnar, estas ideias são muito mais atractivas e de
fácil aceitação do que as dos contra-revolucionários. Estes encontram-se em desvantagem
por se centrarem no concreto, no existente e no historicamente verificável e comum. Não
mobilizam pela novidade, porque
a quinta-essência dessas ideias encontra-se nos provérbios, na sabedoria popular, em certos
preceitos morais e religiosos, naquilo a que os Franceses chamam a sagesse des nations, fruto
de uma experiência imemorial. [...] Os contra-revolucionários põem o acento tónico no senso
comum, na sensatez do tempo e dos antepassados [...], na imutabilidade essencial da
natureza.98

A sua literatura não impressiona nem apela à dimensão problematizadora ou
criativa do leitor, «pois exprime o que toda a gente faz, as regras pelas quais as pessoas
organizam a sua vida, o que só pode aborrecê-las»99. A sua concepção do homem não
contempla processos de aperfeiçoamento da sociedade e de uma maior justiça social ou
igualdade entre os seus membros, tendo em conta que «o contra-revolucionário pensa que
a natureza humana não muda porque Deus a criou de uma vez por todas – um Deus que
nada tem de força evolutiva (como na linguística revolucionária) mas permanece
eternamente o mesmo»100. Por outro lado, e ao contrário dos revolucionários que sonham
e projectam o amanhã e para quem o campo de aplicação das ideias é o mundo, «o contrarevolucionário não formula a sua teoria em função de um futuro longínquo, de um
horizonte vago e fluido, nem em nome de uma abstracção como a humanidade, mas para
uma determinada comunidade, hoje»101. Essa comunidade é, logicamente, a nação,
admitindo apenas o contra-revolucionário «que se forme uma imagem dessa nação a partir
de materiais tirados do passado, isto é, de elementos conhecidos e concretos; mas não a
partir de elementos projectados no futuro, e menos ainda com qualquer imagem ingénua
inspirada pela ignorância, a ilusão e a paixão»102. Será interessante verificar se esta
alegada desvantagem competitiva entre as propostas revolucionárias e contrarevolucionárias é também evocada pelos principais autores das Direitas portuguesas.
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Não foi apenas a Nova Direita continental que criticou fenómenos de hegemonia
intelectual e de colonização e subalternização ideológicas. George H. Nash relata o ataque
que os intelectuais neoconservadores norte-americanos moveram contra a universidade
nos Estados Unidos e contra o que consideravam ser o absoluto domínio dos liberais103.
Também aí os direitistas empreenderam um programa de combate cultural, com notáveis
resultados, tanto na academia como nos principais órgãos de imprensa.
Uma doutrina que é vista e que se vê como vencida e marginalizada não pode
crescer, revitalizar-se, reinventar-se e aumentar a sua influência. Militantes das Direitas
radicais, conservadoras e tradicionalistas que se sentem excluídos da vida e dos direitos
políticos – e que se auto-excluem dos mesmos – e que, eles próprios, se subalternizam
perante a ordem política e institucional existente, geram críticas constantes de vários
quadrantes das Direitas. Estes reclamam a necessidade da autonomização política,
institucional e organizacional da Direita e do combate no campo cultural, ideológico e,
também, político contra a «ditadura intelectual» do pensamento liberal, democrático,
socialista e comunista que crêem existir. A Nova Direita, em França e Itália, e iniciativas
editoriais como a revista Futuro Presente, em Portugal, por exemplo, propõem-se levar a
cabo esse esforço de autonomização, regeneração e afirmação das Direitas nãosistémicas, tendo por base os valores ideológicos que vimos descrevendo, ainda que
vendo-se sempre como vencidos da história e considerando estarem a lutar uma batalha
quase perdida contra forças (liberais ou comunistas) imensas e virtualmente invencíveis.
Como defende O’Meara, «a Nova Direita Continental [...] foi um produto de derrota
política»104.
Não só a Direita se apresenta sendo, histórica e politicamente, um produto da
derrota, como dirige o seu apelo aos vencidos dos processos históricos. Veja-se, por
exemplo, em Portugal, o direccionamento do discurso para os retornados, para os
saneados, para os que foram «marginalizados» politicamente pelas suas acções golpistas
durante o período revolucionário ou para os que, de alguma forma, viram o seu status quo
abalado pela Revolução. Veja-se, por outro lado, o apelo dirigido aos vencidos do
processo de industrialização ou da globalização que as Direitas populistas têm levado a
cabo, sobretudo, a partir dos alvores do século XXI. Contudo, como nota Corey Robin,
«longe de diminuir o seu apelo, este tipo de vitimização dota as queixas conservadoras de
um significado mais universal. Ela liga a sua deserdação [disinheritance] a uma
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experiência que todos partilhamos – nomeadamente, a perda»105. Criada esta ligação com
outros deserdados da história, os conservadores oferecem um projecto que pode, pelo
menos parcialmente, reverter parte das perdas e dos agravos e oferecer a oportunidade de
um ajuste de contas com a história e com os vencedores pretéritos.
Para encerrar a análise das ideias-força das Direitas e à laia de resumo, recorremos
à sistematização apresentada por Pekka Suvanto na sua obra Conservatism from French
Revolution to the 1990s e que remete para a permanência de certas ideias ao longo de
mais de dois séculos – ainda que sujeitas a reformulações ou adaptações. Como primeira
característica transversal ao pensamento conservador, Suvanto aponta o combate à
Revolução, seja ela republicana, liberal ou de inspiração marxista – «a tese central é que,
numa revolução, o poder acaba sempre nas mãos de demagogos que exploram as massas
indisciplinadas»106. Seguem-se a defesa da propriedade privada como direito humano
natural107, o pessimismo e a crítica das doutrinas do contínuo progresso histórico108.
Daqui decorre a resistência à mudança, ou até às reformas pelos «ultras» – «para os
conservadores, a mudança era orgânica, ligada à tradição e à continuidade histórica»109.
A isto se acrescenta o receio da Democracia. Primeiro, opuseram-se assertivamente a ela.
Depois, percebendo que seria impossível reinstaurar a perenidade, o vigor e o poder das
estruturas e instituições tradicionais, os conservadores procuraram moldar a Democracia
aos seus objectivos e projectos políticos. Assim, os conservadores «favoreceram poderes
executivos fortes, a manutenção de parlamento bicameral e a aprovação de grandes
mudanças por uma maioria de dois terços ou de cinco sextos. Para os conservadores, com
a sua ênfase no realismo, a democracia era o menor dos males»110, continuando, contudo,
a combater qualquer tentativa de Democracia mais avançada, participativa e progressiva.
Referindo-se ao modelo anglo-saxónico, defende que, na segunda metade do século XX,
«a Direita tornou-se mais liberal. Inicialmente, o conservadorismo aceitou a economia de
mercado, mas opôs-se à política de laissez-faire dos liberais, que considerava desumana.
[...] Hoje, a Direita é mais neoliberal do que neoconservadora»111. Por fim, Suvanto realça
ainda a defesa do Estado forte, da unidade nacional e do elitismo como características
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essenciais do pensamento conservador112. Ficam assim sumariadas aquelas que
consideramos serem as principais coordenadas doutrinárias das Direitas radicais e cuja
existência e formulação procuraremos discernir no discurso direitista português, assim
como discutir o seu teor e a sua incidência.

1.2 – Nação e Nacionalismo
A importância da dimensão nacional é crucial para entender os fenómenos
político-ideológicos e culturais a partir do século XVIII. De facto, as profundas
transformações geradas pela globalização económica e mediática conseguiram abalar os
alicerces de um concerto das nações assente, justamente, na primazia dos factores
identitários, particularistas e essencialmente determinados pelos diferentes interesses
nacionais que, cooperando económica, diplomática e politicamente, procuram, sobretudo,
o maior proveito e desenvolvimento possível para a sua comunidade, em detrimento das
demais. Daí que seja pertinente partir, para a curta discussão que aqui faremos do tema,
da definição de nação proposta por Josep R. Llobera em O Deus da Modernidade:
a nação, como comunidade cultural definida, é o valor simbólico mais importante da era
moderna; dotada como está de um carácter quase sagrado, em paralelo apenas com a religião.
Na prática, a nação tornou-se o seu substituto laico, ou então o seu mais poderoso aliado.
[…] as ideologias nacionais são um precipitado dialéctico do velho e do novo: ainda que
projectem uma imagem de continuidade, são atravessadas por descontinuidades; embora
invoquem a ideia de um núcleo ideológico imutável e de uma periferia adaptável, na
realidade, tanto o núcleo quanto a periferia, estão em contante mutação.113

Também Hobsbawm defende que os últimos dois séculos da história humana
foram marcados pelo fenómeno das nações e das nacionalidades. E, garante, o sentido
que atribuímos à palavra «nação» não lhe era reconhecido senão a partir do século
XVIII114. Considera, como Llobera, que a nação – e a sua importância – é característica
de um determinado contexto histórico e que, como tal, não é o resultado último das formas
de organização das comunidades humanas, nem pode ser tida como uma realidade fixa
ou rígida nas suas próprias formulações, projecções ou expressões115. Mais, ao contrário
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do que Herder – e os nacionalistas românticos – apontava, não são os povos que fazem as
nações e estas os Estados; antes, são os Estados que criam as nações. Isto mesmo defende
Gellner quando diz que «as nações, tal como os Estados, são uma contingência, não uma
necessidade universal. [...] Não há dúvida de que o Estado emergiu sem a ajuda da
nação»116.
Existe, com efeito, numerosa bibliografia – correspondente às mais diversas áreas
das Ciências Sociais e Humanas – que documenta, analisa e compila a história das nações
e do nacionalismo na significância que tiveram nos séculos XVIII e XIX e na que
assumiram, no século XX, sob a forma dos diferentes fascismos nacionais que então
emergiram, desde o seu aparecimento até à sua afirmação e ao seu predomínio sobre as
concepções políticas, ideológicas, económicas, sociais e culturais. Importa ainda, como
nota introdutória à discussão acerca desta temática, fazer notar que o fenómeno nacional
e nacionalista que aqui se aborda diz apenas respeito aos Estados ocidentais e não aos
movimentos de libertação nacional africanos e asiáticos, ainda que, como frisa J. S.
McClelland, seja comum a todos a tendência para «enfatizar que há um espírito nacional
à procura de expressão cultural e política»117.
As primeiras elaborações teóricas, em número e em profundidade, sobre as
nações, a correspondência destas ao espírito e características dos povos nacionais e o seu
papel de germinadoras dos Estados modernos, couberam aos escritores do movimento
cultural do romantismo. Llobera, por exemplo, centra-se nos contributos de Rousseau e
de Herder para discutir as ideias modernas de nacionalismo político e cultural,
respectivamente118. Encontra na literatura romântica o desejo de pluralismo – em
oposição à uniformização introduzida pelo iluminismo, um sentimento nostálgico em
relação ao passado –, uma visão idealista e mistificadora da Idade Média que servia de
suporte à convicção de que aí residiam as raízes da nação e o período de glória cultural e
política dos povos nacionais; uma concepção organicista da sociedade e da nação – sendo
esta última regularmente comparada a um organismo vivo e, por isso, passando também
ela pelas fases de nascimento, crescimento, maturação e decadência; e uma atitude antiracionalista que surgia como reacção à extrema objectividade postulada pelo iluminismo.
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Nesse sentido, o romantismo hiper-valorizou as emoções (por exemplo, as nacionais e
patrióticas) e os mitos (por exemplo, os da origem e do desenvolvimento das nações)119.
Deste modo, não apenas o Estado como também os agentes culturais forjaram o
mito nacional, «inventando», para o sustentar, elaboradas tradições, heróis e símbolos
nacionais. Nas palavras de Eric Hobsbawm:
o termo “tradição inventada” é utilizado num sentido amplo, mas nunca indefinido. Inclui
tanto as tradições realmente inventadas, construídas e formalmente institucionalizadas,
quanto as que surgiram de maneira mais difícil de localizar num período limitado e
determinado de tempo – às vezes coisa de poucos anos apenas – e se estabeleceram com
enorme rapidez. […] Por “tradição inventada” entende-se um conjunto de práticas,
normalmente reguladas por regras tácita ou abertamente aceites; tais práticas, de natureza
ritual ou simbólica, visam inculcar certos valores e normas de comportamento através da
repetição, o que implica […] uma continuidade em relação ao passado. Aliás, sempre que
possível, tenta-se estabelecer uma continuidade com um passado histórico apropriado.120

Defende o historiador inglês que as «tradições inventadas», criando uma
continuidade histórica inexistente, «são reações a situações novas que ou assumem a
forma de referência a situações anteriores, ou estabelecem seu próprio passado através da
repetição quase obrigatória»121. Nesse sentido, argumenta, a tradição deve ser sempre
distinguida do costume. Se a primeira se afirma pela intemporalidade e pela
imutabilidade, o segundo tanto pode servir de dínamo a uma dada sociedade como cair
em decadência ou desuso. Aponta também a não-coincidência entre a tradição e as
convenções e rotinas instituídas nas várias comunidades humanas. Conclui o texto sobre
a invenção das tradições apresentando o que considera serem as três categorias de
tradições inventadas desde a Revolução Industrial:
a) aquelas que estabelecem ou simbolizam a coesão social ou as condições de admissão
de um grupo ou de comunidades reais ou artificiais; b) aquelas que estabelecem ou
legitimam instituições, status ou relações de autoridade, e c) aquelas cujo propósito
principal é a socialização, a inculcação de ideias, sistemas de valores e padrões de
comportamento.122

Estas categorias, longe de serem mutuamente exclusivas, tendem a funcionar em
harmonia, se combinadas. Inventados ou não, os mitos fundacionais ou de origem são
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centrais a qualquer doutrina nacionalista. Tendo de situar-se num passado quase
imemorial e num longo contínuo histórico, quanto mais ancestrais forem esses mitos,
melhor cumpririam os seus propósitos. Assim, como afirma Ernest Gellner, «uma
sociedade pode possuir uma história da criação do mundo em que a criação do mundo e
a fundação da própria sociedade estão unidas»123.
Gellner, contudo, reconhecendo que são os nacionalismos que criam as nações e,
portanto, as suas tradições e mitos fundadores, defende que
este aspecto culturalmente criativo e imaginativo, positivamente inventivo, do ardor
nacionalista não capacita ninguém para concluir erroneamente que o nacionalismo é uma
invenção contingente, artificial, ideológica, que não teria surgido se esses condenados e
intrometidos pensadores europeus [...] não o houvessem urdido e inoculado fatidicamente no
sangue de comunidades que de qualquer outra forma teriam sido viáveis politicamente.124

Como atrás se referiu, é a Herder que se costuma fazer remontar o dealbar da
construção do nacionalismo cultural, que, simultaneamente, é o produtor e o produto das
várias «tradições inventadas» e dos costumes, regras e redes de convenções e de rotinas
atribuídas a determinadas comunidades.
Sobre Herder, Llobera evidencia ser comum atribuir-lhe a fundação «do
nacionalismo cultural, isto é, da doutrina que define a nação em termos de características
étnicas»125, considerando inovador e revolucionário o valor e a singularidade que o
alemão atribuía a cada cultura nacional e afirmando «que cada nação tinha o seu próprio
centro de felicidade e que devia ser deixada seguir o seu próprio caminho»126. Llobera
atribui ainda a hiper-valorização da cultura germânica feita por Herder a uma reacção à
hegemonia que os produtos culturais franceses – inclusive a própria língua – gozavam
entre a intelectualidade alemã. Realça, contudo, que o nacionalismo cultural herderiano
não pode ser visto – como o foi pelos fascismos que dele se socorreram para fundamentar
o seu nacionalismo étnico – como um «género de nacionalismo exclusivista ou
xenófobo»127. Assim, não se alicerçando em questões raciais, os particularismos de cada
nação deveriam funcionar em harmonia e numa relação de complementaridade num
mundo de nações, e não procurar sobrepor-se, dominar ou colonizar as outras nações e
respectivas culturas e identidades.
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Para Herder, «é a natureza, ou a Divina Providência […] que cria o grupo social,
seja este a família ou uma nação de gente […], que, no fim de contas, se trata apenas de
uma grande família alargada»128. Por conseguinte, cada povo-nação desempenha um
papel específico e único no mundo, tem o seu próprio destino e os meios necessários para
o realizar, que lhe foram providencialmente concedidos na sua origem enquanto tal.
Contudo, essa evolução deveria, para Herder, realizar-se sem a interferência colonizadora
ou deformadora de outras culturas nacionais estranhas a cada povo.
No pensamento herderiano, o particularismo de cada nação assenta em traços
únicos: «cultura, língua, religião, instituição política, arte, literatura»129. De todas estas
características, é à língua que confere maior importância e centralidade enquanto
elemento definidor da nacionalidade, por entender que, através dela, se expressa a
identidade única de cada povo. Assim, «muitas coisas se podem perder ao longo da vida
do Volk, até mesmo a sua independência política, mas, se a língua for preservada, a
essência da nação subsiste»130.
Contudo, como realça Hobsbawm, «a ideia de identificação da mística de uma
nacionalidade com uma espécie de idéia platônica da língua […] é muito mais uma
criação ideológica dos intelectuais nacionalistas, dos quais Herder é o profeta, do que uma
característica dos reais praticantes comuns do idioma. É um conceito erudito e não
vivido»131. Rejeita, deste modo, a primacialidade da língua – na acepção herderiana –
enquanto factor genesíaco do protonacionalismo, não deixando, contudo, de reconhecer
que ela mesma se tornou essencial à formulação teórica do nacionalismo132.
Anthony D. Smith, por seu lado, releva o papel de Herder na divulgação da ideia
de génio nacional, recuperada das obras de Lord Shaftesbury e também presente nos
escritos de Montesquieu e de Rousseau sob a formulação de carácter nacional. Esse génio
nacional expressar-se-ia através dos «modos de pensar, de agir e de comunicar
próprios»133, podendo-se «redescobrir a “individualidade colectiva” através da filologia,
da história e da arqueologia, e [...] fazer remontar as nossas raízes a um “passado étnico”,
de forma a confirmar a identidade autêntica» de cada povo134.
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É conhecida a tese de Benedict Anderson que define as nações como
«comunidades imaginadas»: «é imaginada porque até os membros da mais pequena
nação nunca conhecerão, nunca encontrarão e nunca ouvirão falar da maioria dos outros
membros dessa mesma nação, mas, ainda assim, na mente de cada um existe a imagem
da sua comunhão»135. Crucial para dotar os indivíduos da capacidade para imaginarem as
suas comunidades nacionais e se verem, naturalmente, como parte delas e de qualquer
outro dos mitos nacionais que lhes dão forma, foi a massificação da imprensa e do
romance no século XVIII. Entendemos, assim, a centralidade que a vernaculização do
latim e a tendência para a unificação dos vários dialectos nacionais, mais conforme aos
interesses do capitalismo de imprensa, têm na teoria de Anderson. O autor exemplifica:
o modo como as classes dirigentes pré-burguesas geravam a sua coesão era até certo ponto
alheio à língua, ou, pelo menos, à língua de imprensa. [...] As solidariedades eram produto
do parentesco, do clientelismo e das lealdades pessoais. [...] O proprietário de uma fábrica
em Lille estava ligado ao proprietário de uma fábrica em Lyon apenas por repercussão. Não
havia nenhuma razão para saberem da existência um do outro; não casavam habitualmente
com as filhas uns dos outros nem herdavam o património uns dos outros. Mas passaram a ser
realmente capazes de visualizar em termos gerais a existência de milhares e milhares como
eles por meio da língua de imprensa. E isto porque dificilmente se pode imaginar uma
burguesia analfabeta. Consequentemente, em termos da história mundial, as burguesias
foram as primeiras classes a estabelecer solidariedades numa base essencialmente
imaginada.136

Evidentemente, o progressivo alargamento da educação e da literacia, assim como
a evolução dos meios de comunicação social de massas, permitiram alargar esta
capacidade de imaginação da comunidade nacional às outras classes sociais – semelhante
posição é defendida por Ernest Gellner em Nações e Nacionalismo137, em que considera
que «as nações fazem o homem; as nações são as construções das convicções, fidelidades
e solidariedades dos homens»138.
Foram vários os desenvolvimentos ulteriores que vieram somar-se, pela actuação
e formulação teórica dos intelectuais nacionalistas, ao nacionalismo cultural e que, em
última análise, lhe deram a feição nitidamente racista e xenófoba que seria adoptada, sem
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excepção, pelos fascismos e outros sistemas implementados pelas demais Direitas
reaccionárias e tradicionalistas no século XX.
As descobertas impressionantes de Charles Darwin no campo da biologia e a
revolucionária teoria da evolução das espécies que elaborou a partir delas –
nomeadamente o princípio de sobrevivência das espécies, ou exemplares da espécie, mais
fortes e adaptáveis, a selecção natural– serviu para que outros aplicassem esses princípios
aos homens, às suas sociedades e às suas culturas, linha de pensamento que se forjou,
sobretudo, no último quartel do século XIX, se popularizou no início do século XX e
ficou conhecida por «darwinismo social».
Neste capítulo, Herbert Spencer é recorrentemente citado como sendo o seu
principal representante. Em traços muito breves, Spencer concebe a sociedade à imagem
de um organismo vivo e, como tal e em consonância com a selecção natural existente
entre as espécies animais não-humanas, as sociedades passariam pelo mesmo processo de
desenvolvimento e de luta pela sobrevivência. Assim, para Spencer, algumas sociedades
e culturas estariam mais aptas à sobrevivência e ao triunfo do que outras. Spencer cunhou,
inclusive, a expressão «a sobrevivência dos mais fortes» aplicada às comunidades
humanas e aos seus Estados.
Também inspirado pelas descobertas de Darwin, Francis Galton, que era seu
primo, procurou estabelecer diferenciações entre os diversos grupos étnicos do mundo,
nomeadamente de índole intelectual, como, por exemplo, a faculdade do juízo e da
inteligência. Com base nos estudos antropológicos por si efectuados, concluiu, em
primeiro lugar, que havia um elevado grau de hereditariedade associada às capacidades
cognitivas dos indivíduos. Defendeu ainda a importância das estruturas culturais e a sua
influência sobre o desenvolvimento dos indivíduos e das respectivas comunidades ou
civilizações.
Galton afirmou ainda existirem diferentes graus de desenvolvimento e de
capacitação entre os indivíduos e as civilizações – associados ao elemento racial –,
estando uns em melhores condições de assegurar a sua sobrevivência e afirmação do que
outros. Para sublimar esse processo, que entendia existir e ser de ordem natural, de
aprimoramento genético das civilizações, propõe a eugenia – termo que cunha em
1883139.
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Em França, que aqui se releva pela influência que o pensamento protofascista,
tradicionalista e direitista francês teve em Portugal – nomeadamente sobre o Integralismo
Lusitano, de António Sardinha, dos Nacional-Sindicalistas, de Rolão Preto, e dos vários
grupos fascizantes que pontuaram durante o Estado Novo e foram estudados por Riccardo
Marchi140 –, os nomes de Maurice Barrès e de Charles Maurras são incontornáveis.
Destacaram-se na formulação de uma síntese ideológica capaz de acomodar os princípios
pretensamente biológicos e naturais atrás descritos ao nacionalismo cultural e político e
às ideias que as Direitas radicais, tradicionalistas e reaccionárias vinham postulando
desde a Revolução Francesa. Deram, assim, um conteúdo de activismo político ao
nacionalismo étnico que, um pouco por toda a Europa, começava a despontar.
Barrès era um proeminente nacionalista francês e, a partir de 1914, liderou a Liga
dos Patriotas. Próximo do movimento cultural do Simbolismo – que encontra um paralelo
no Decadentismo português –, destacou-se também na elaboração e difusão de
propaganda anti-semita, anti-parlamentarista, xenófoba e racista. Charles Maurras foi o
fundador e principal teórico do movimento monárquico integralista Action Française,
grupo que marca o activismo político direitista extra-parlamentar.
Sobre Maurice Barrès, disse Hagen Schulze que
tanto na sua trilogia […] Le Roman de L’Energie Nationale (1879-1903), como nos ensaios
de 1902, publicados sob o título Scènes et Doctrines du Nationalisme, […] combatia o
individualismo […]. A Nação era mais importante do que o eu e representava o valor
supremo, absoluto. O indivíduo não tinha outro remédio senão colocar-se à disposição da
Nação, obedecer à “santa lei da raça” e às vozes “da terra e dos mortos”. A herança da Nação
devia ser defendida contra as ameaças mortais do interior e do exterior, tanto das forças do
egoísmo interno como dos ataques da germanidade.141

Encontramos aqui o princípio xenófobo da divisão racial do mundo, de
nacionalismo étnico, de anti-individualismo, de luta permanente entre nações e a ideia de
continuidade histórica da nacionalidade, da sua herança tradicional e dos seus mitos e
heróis («as vozes da terra e dos mortos»), que cabe aos coevos defender.
Sobre Charles Maurras, considera Jaime Nogueira Pinto que este foi «um dos
fundadores do tradicionalismo activista do século XX»142. Ao contrário da teoria política
direitista da segunda metade do século XX, que considera apenas alimentar-se do
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sentimento anti-comunista, Simone Beauvoir vê no pensamento de Maurras uma doutrina
política positiva, na medida em que é propositivo e não apenas uma reacção a outra
mundividência e concepção político-social143.
Hagen Schulze destaca ainda que Charles Maurras, à imagem de Barrès, partia das
ameaças que, cria, «pesavam sobre a Nação, submersa pelas forças da “anti-França”, o
individualismo, o cosmopolitismo, a democracia e o socialismo […]. Para conjurar todos
estes perigos, era necessário ressuscitar a França realista, católica e pré-revolucionária,
purgar-se do veneno que a Revolução inoculara à Nação»144.
Assim, também as ideias regeneracionistas ou restauracionistas assentam num
passado mítico, glorioso e ordeiro que foi abruptamente interrompido e pervertido. Neste
sentido, Schulze considera que a Action Française corporizou a transição de um
tradicionalismo literário para um tradicionalismo activista – nomeadamente através do
grupo paramilitar Camelots du Roi –, evolução que, como vimos, Jaime Nogueira Pinto
também defende ter existido.
Não cabendo aqui abordar exaustivamente os antecedentes e as raízes intelectuais
do nacionalismo tradicionalista, activista e étnico, releva-se, ainda assim, a influência que
tiveram para a formulação desse pensamento autores como Friedrich Nietzsche (18441900), Edouard Drumont (1844-1917), Georges Sorel (1847-1922), Vilfredo Pareto
(1848-1923), Gabriele d’Annunzio (1863-1938), Giovanni Gentile (1875-1944) e Oswald
Spengler (1880-1936), entre muitos outros.
Estas ideias, como se sabe, conquistaram, não raras vezes por intermédio da força,
o poder depois da I Guerra Mundial: Itália (1922), Bulgária, Espanha e Turquia (1923),
Albânia (1925), Polónia, Portugal e Lituânia (1926), Jugoslávia (1929), Roménia
(1930)145, seguindo-se a Alemanha e a Áustria (1933), a Estónia e a Letónia (1934), a
Grécia (1936) e a Espanha (1939). Segundo Schulze, «em 1939, nos 28 Estados europeus,
apenas 11 eram ainda democracias»146.
Depois desta curta incursão à aplicabilidade política das ideias do nacionalismo
étnico e autoritário e do aparente triunfo dessa corrente direitista na Europa, voltemos
agora à dimensão cultural do nacionalismo, nomeadamente à discussão existente em torno
do fenómeno nacionalista e do conceito de identidade nacional.
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Ernest Gellner sugere que se olhe a questão das culturas nacionais da seguinte
forma: «as culturas, como as plantas, podem dividir-se em variedades silvestres e
cultivadas»147. A primeira variedade, como o próprio nome indica, existe de forma
completamente espontânea e reproduz-se de forma igualmente espontânea de geração
para geração. A segunda variedade, uma estirpe mais «complexa e rica» da silvestre,
exige a existência de programas de alfabetização e instituições de ensino148. No fundo, a
cristalização de uma cultura ou de uma identidade nacional não é um processo espontâneo
nem inerente a um povo desde tempos ancestrais. Como vimos discutindo, essa
cristalização passa por um complexo e demorado esforço de criação, desenvolvimento e
reprodução até se transformar numa identidade colectiva, num sentimento de pertença e
de comunhão nacionais.
Emanando a nação e as suas tradições do génio do povo, o nacionalismo retira ao
último, em termos conceptuais, uma conotação negativa, e promove-o, atribui-lhe o papel
de reserva moral da nação e de mais genuíno portador da identidade nacional. Assim,
no seu sentido moderno é, portanto, uma identidade que deriva do facto de se fazer parte de
um “povo” cuja característica fundamental é ser definido por “nação”. Cada membro do
“povo” assim interpretado partilha da sua qualidade superior de elite, e é em consequência
disso que uma população nacional estratificada é vista como essencialmente homogénea, e
as linhas de estatuto e de classe como superficiais.149

Greenfeld considera que estes princípios de soberania popular e de igualdade entre
os vários estratos, pelo menos perante a lei, são também intrínsecos à Democracia,
defendendo ainda que, num primeiro momento, o nacionalismo se desenvolveu e
projectou em estreita ligação com o sistema democrático150, não sendo, nesse período
inicial, um inimigo declarado do mesmo, como viria a ser no século XX.
A autora considera que a identidade nacional é de uma natureza distinta das
identidades religiosa ou classista, e que não corresponde unicamente a uma identidade
linguística, territorial ou de pertença política151. Contudo, em sistemas de pensamento
relacionados com o nacionalismo étnico, a identidade nacional pode, de facto,
corresponder a «um reflexo ou consciência da posse de características de grupo
“primordiais” ou herdadas, componentes de “etnicidade”, tais como linguagem,
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costumes, filiação territorial e tipo físico»152. Entende, ainda assim, que essa identidade
só existe se percepcionada e sentida como sua pela população a quem é atribuída.
Sobre o que antes se disse, e como Eric Hobsbawm evidencia, as tradições podem
ser, e maioritariamente são, inventadas e inculcadas através da repetição perpetrada pelos
diversos aparelhos ideológicos do Estado153. Com elas se pode também forjar e incutir
um sentimento de identidade nacional que, assentando em tradições inventadas ou
artificiais, se baseia também em usos, costumes e práticas tradicionais facilmente
reconhecidas pelos indivíduos. Nos nacionalismos étnicos, de resto, o conceito de
identidade tem ainda uma dimensão psicológica e/ou mental que, também no campo
cognitivo e simbólico, distingue as várias nações e suas identidades.
Crítico das banalizações introduzidas por conceitos como o da «invenção das
tradições» ou o de «identidades construídas», Alejandro Grimson considera que
no plano da cultura se actua segundo os ditames da tradição, do que a pátria necessita ou do
que reclamam as suas origens, porque a tradição, a origem e a pátria são coisas importantes
que estão lá e nos interpelam. [...] São processos sociais coisificados. [...] Têm vida própria,
falam, coagem: interpelam os seres humanos a partir de um nível superior, com a
particularidade, às vezes fantasmagórica, de pertencerem a uma entidade superior.154

Reconhecendo a nação como uma invenção humana, como todos os conceitos que
a humanidade formulou e utiliza, Grimson enfatiza o poder que a identidade nacional tem
na configuração das atitudes e dos comportamentos dos indivíduos e no poder que a ideia
de nação sobre eles exerce.
Anthony D. Smith também reconhece a multidimensionalidade do conceito de
identidade nacional e considera que «não podemos tentar compreender o poder e a
atracção do nacionalismo sem basear a nossa análise numa perspectiva mais vasta, cujo
centro é a identidade nacional, encarada como fenómeno cultural colectivo»155. Para o
compreender no seu conteúdo tão plural, o sociólogo inglês enumera os papéis e os
elementos que compõem a identidade de cada indivíduo: a identidade de género, a
identidade local e regional, a identidade sócio-económica ou de classe social, a identidade
religiosa, a identidade étnica, a identidade cultural e a identidade política156.
Neste sentido,
152

GREENFELD, Liah – Nacionalismo: Cinco Caminhos para a Modernidade, p. 22.
Cf. ALTHUSSER, Louis – Ideologia e Aparelhos Ideológicos do Estado. Lisboa: Editorial Presença,
1980.
154
GRIMSON, Alejandro – Los Límites de la Cultura. Madrid: Siglo Veintiuno Editores, 2011, p. 26-27.
155
SMITH, Anthony D. – A Identidade Nacional, p. 10.
156
Idem, ibidem, p. 16-22.
153

56

no modelo de identidade nacional ocidental, as nações eram vistas como comunidades
culturais, cujos membros eram unidos, se não mesmo tornados homogéneos, por recordações
históricas comuns, mitos, símbolos e tradições […]. Território histórico, comunidade
político-legal, igualdade político-legal dos membros e ideologia e cultura cívica comuns; são
estas as componentes do modelo ocidental normal de nação.157

Por fim, e em jeito de resumo sobre as várias formas de encarar a questão nacional
– e que veremos repercutidas nas divisões ideológicas que se registaram em Portugal em
torno do mesmo assunto –, socorremo-nos da sistematização realizada por Alejandro
Grimson. Para o autor, «existem três perspectivas básicas para abordar a questão
nacional»158. A primeira, essencialista, «pressupõe a coincidência entre nação, território,
cultura e identidade»159, perspectiva que vai ao encontro de ideias imutáveis, intemporais
e cristalizadas como as de carácter, génio ou espírito nacional. A segunda, construtivista,
abarca, genericamente, postulados semelhantes aos de Eric Hobsbawm e de Benedict
Anderson que abordámos anteriormente; no fundo, a ideia de que não existem realidades
como génio nacional ou uma carga ôntica nas várias línguas e histórias nacionais; pelo
contrário, essas tradições e realidades foram construídas ou até mesmo inventadas, não
se lhes deixando, contudo, de reconhecer a grande influência que exercem sobre os
indivíduos. A terceira perspectiva
coincide com os construtivistas que afirmam que a identidade nacional é o resultado de um
processo histórico e político, contingente enquanto tal. Mas diferencia-se deles porque
enfatiza a sedimentação desses processos na configuração de dispositivos culturais e políticos
relevantes. É uma perspectiva experiencialista na medida em que se pergunta pelos
sedimentos culturais e políticos da história vivida. E é, ao mesmo tempo, uma perspectiva
configuracional porque parte da ideia de que, se esses sedimentos confirmam uma estrutura
compartilhada, esta está muito longe de ser um todo homogéneo.160

Apresentaram-se, sumariamente, os elementos bibliográficos relacionados com o
aparecimento e a emergência das nações e do nacionalismo, assim como se discutiram as
representações teoréticas desses conceitos. Mais, de um modo dinâmico de interpretação,
procurou-se reflectir sinteticamente sobre o conteúdo programático subjacente aos
conceitos em apreço, nomeadamente fazendo uma destrinça entre a sua carga doutrinária
progressista no século XVIII e no início do século XIX e a forma como, gradualmente,
foi sendo um património ideológico reclamado e moldado pelas forças contra157
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revolucionárias. Reflectiu-se sobre os vários tipos de nacionalismo e a sua evolução de
uma vertente eminentemente cultural e defensora dos particularismos nacionais
introduzida pelo Romantismo, até à sua aplicabilidade política e social, sob a forma de
um nacionalismo étnico, tradicionalista e autoritário, que marcou a história mundial da
primeira metade do século XX. Pretendendo abordar o nosso objecto de estudo,
essencialmente, através de uma perspectiva cultural, consagrámos maior atenção a esses
elementos, até porque, numa fase posterior do trabalho de investigação, a eles recorremos
enquanto mecanismos conceptuais a aplicar às fontes.
1.3 – A importância da esfera cultural: abordagens e intervenção
Propondo-nos fazer uma abordagem eminentemente cultural das Direitas – logo,
do seu pensamento, das representações por si elaboradas e veiculadas, da sua intervenção
intelectual e dos valores defendidos – importa destacar, sucintamente, o que uma tal
caracterização da cultura – não apenas referente aos produtos artísticos da alta cultura –
pode significar.
Recorramos, em primeiro lugar, à descrição que David Bell faz da cultura:
o reino da cultura é o reino dos significados, o esforço de alguma forma imaginativa para dar
sentido ao mundo através da expressividade da arte e do ritual. A religião, sendo o mais velho
esforço de compreensão desses mistérios, tem sido historicamente a fonte dos símbolos
culturais. Se a ciência é a procura da unidade da natureza, a religião foi a busca da unidade
da cultura nos diferentes períodos históricos da civilização […]. O movimento moderno
interrompe essa unidade. Fá-lo em três sentidos: insistindo na autonomia do estético em
relação às normas morais; valorizando mais o novo e o experimental; e trazendo o eu (na sua
busca de originalidade e singularidade) para a pedra de toque da avaliação cultural.161

Pode esse reino da cultura ser hegemonizado por uma classe social? Herbert
Marcuse defende que sim: «existe um significativo denominador comum […] que
caracteriza a cultura dominante dos séculos XVI a XX? O sujeito dessa cultura é a
burguesia»162. Bell reconhece ao conjunto dos intelectuais marxistas essa defesa de que,
sob o sistema capitalista, existe uma hegemonia cultural baseada nos valores e ideias da
classe dominante163. Advoga ainda que, se houve movimento cultural que se afirmou no
último século, foi o Modernismo, que considera opor-se, pela forma como entende e
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pratica a cultura, ao sistema capitalista ou, pelo menos, aos valores e ideias da classe
dominante. A separação operada por Bell entre movimento cultural e económico é
também assumida por Marcuse, tendo por base as alterações sociais introduzidas pela
sociedade industrial e de consumo. Para ele, a burguesia não era já a mesma e a sua cultura
tradicional também não164. Para Bell, esse divórcio tornou-se definitivo com o fenómeno
da contra-cultura nos anos 1960:
ainda assim, o que a cultura moderna não conseguiu compreender é que a ortodoxia não é a
guardiã de uma ordem existente, mas é em si mesma um juízo sobre a adequação e o carácter
moral das crenças, a partir do ponto de vista da “razão correcta”. […] A “heterodoxia” […]
é a prescrição, nas suas confusões, para a dissolução de uma ordem moral partilhada165.

Daniel Bell defende que a proeminência alcançada pela cultura se deve ao facto
de esta se ter tornado o elemento mais dinâmico das civilizações, ultrapassando até o
dinamismo da inovação tecnológica. Isto porque a ocorrência de mudanças qualitativas
na economia e na tecnologia está dependente da capacidade financeira para as custear. Na
política, confrontam-se com as instituições, as tradições e a oposição de diversos grupos
de interesse – «mas as alterações em símbolos e formas expressivas, difícil como é para
as massas as absorverem rapidamente, não encontram qualquer resistência no domínio da
cultura»166. E resume: «a cultura, para uma sociedade, um grupo ou uma pessoa, é o
processo contínuo de sustentação de uma identidade através da coerência alcançada por
um ponto de vista estético consistente, uma concepção moral de si mesmo, e um estilo de
vida que demonstra essas concepções»167. De resto, como defende Peter Burke, «diversas
pessoas actualmente falam de “cultura” a respeito de situações quotidianas que há 20 ou
30 anos teriam merecido o substantivo “sociedade”. [...] é cada vez mais difícil dizer o
que não faz parte da “cultura”»168.
Chris Barker realça as diversas significações que a cultura adquiriu no âmbito dos
estudos culturais, «incluindo cultura como uma forma de vida; como uma linguagem;
como sendo constituída por representações; como uma ferramenta, como práticas; como
artefactos; como arranjos espaciais; como poder; como alta ou baixa»169. Realidade
multidimensional, o entendimento e o emprego a dar ao conceito de cultura está
relacionado com a realidade que se procura analisar e descrever. No caso vertente, a
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cultura é entendida como o conjunto das representações, dos símbolos, da linguagem e
das ferramentas discursivas a que as Direitas portuguesas concederam maior
preponderância e centralidade no seu projecto de reconquista do poder e de reconstrução
de uma hegemonia cultural perdida, em Portugal, no pós-25 de Abril.
Assim, é através da História que devemos analisar esse processo contínuo e as
suas implicações nas sociedades, nos grupos e nas pessoas. Isso mesmo defende o
antropólogo Alfred L. Kroeber, dizendo que «é da natureza da cultura ser fortemente
condicionada pelo seu próprio passado cumulativo, pelo que a abordagem mais fértil da
sua compreensão é a histórica»170 e que «qualquer teoria que se especialize na cultura
deve […] reconhecer que, no caso do homem, a sociedade e a cultura ocorrem sempre de
forma simultânea»171. Uma asserção que se torna ainda mais relevante quando a
aplicamos às Direitas tradicionalistas e conservadoras e ao seu desejo de conservação dos
valores, dos ritos e dos mitos intemporais e de uma ordem social herdada de um passado
que vêem como exemplo.
A interacção das dimensões cultural, social, económica e política tende a gerar,
no seio de uma dada sociedade, um quadro mental e psicológico próprio que se expressa,
também ele, de forma mais sublimada através da cultura, tendo, depois, impactos sobre
as restantes esferas da vida comunitária. Neste campo, Wilhelm Reich foi um dos
primeiros a propor uma psicologia de massas aplicada ao advento dos fascismos e à
adesão que granjearam, defendendo que «os seres humanos estão duplamente sujeitos às
condições da sua existência: de um modo directo, pelos efeitos imediatos da sua situação
social e económica, e indirectamente, pela estrutura ideológica da sociedade; deste modo,
desenvolvem sempre, na sua estrutura psíquica, uma contradição que é a contradição entre
os efeitos da sua situação material e os efeitos da estrutura ideológica da sociedade»172.
Entende, por conseguinte, que a psicologia política se deve concentrar no «estudo do
“factor subjectivo da história”, da estrutura caracterial dos seres humanos numa
determinada época e da estrutura ideológica da sociedade por eles constituída»173.
Erich Fromm dedicou-se também à investigação nesta mesma área, procurando
revelar o papel que os «fatores psicológicos desempenham no processo social – e isto,
eventualmente, leva ao problema da interação dos fatores psicológicos, econômicos e
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ideológicos no processo social»174. Defende que a sociedade moderna condiciona o
homem de duas formas: torna-o «mais independente, confiante em si e crítico, e fica mais
isolado, sozinho e com medo»175. Ao isolamento e ao medo somar-se-iam, segundo
Fromm, sentimentos de insignificância e impotência. Assim, no sistema capitalista, o
homem é remetido para um papel de procura constante e primordial de vantagens
materiais, contribuindo para o desenvolvimento do próprio sistema e tornando-se num
mero «dente da engrenagem da vasta máquina econômica»176. Deste modo, reconhecendo
ganhos, em termos de liberdade, com o sistema capitalista, não deixa de reflectir sobre os
efeitos da absolutização do factor económico na vida de cada um, na progressiva
desumanização das relações sociais e políticas e na sensação de isolamento que isso gera
no indivíduo.
Pensador caro ao universo teórico direitista, Gustave Le Bon defendeu, em 1895,
que as mudanças mais importantes são as que se operam ao nível das ideias, das crenças
e das concepções dos homens que compõem determinada sociedade. Ou seja, é na esfera
cultural e mental que se realizam as mais profundas transformações sociais. Contudo, Le
Bon considerou nocivo o papel desempenhado pelas massas nos processos políticos: «as
reivindicações das multidões tornam-se cada vez mais nítidas e tendem a destruir
totalmente a sociedade para a reduzir a esse comunismo primitivo que foi o estado normal
de todos os grupos humanos antes da aurora da civilização»177. Às multidões, atribuiu Le
Bon o papel de destruidoras das civilizações entretanto desaparecidas. Até porque,
considerava o autor, «as civilizações foram criadas e conduzidas por uma pequena
aristocracia intelectual, nunca pelas multidões. Estas últimas só têm o poder para destruir.
O seu domínio representa sempre uma desordem»178. Ainda assim, este psicólogo francês
considerava que as massas têm uma natureza eminentemente conservadora:
elas gostam de mudar o nome das instituições e por vezes levam a cabo revoluções
violentíssimas para conseguirem essas mudanças; mas o fundamento dessas instituições é de
tal modo a expressão das necessidades hereditárias da raça que elas regressam sempre ao
ponto de partida. [...] as multidões possuem instintos conservadores irredutíveis e, à
semelhança dos primitivos, um respeito fetichista pelas tradições, um horror inconsciente
pelas novidades capazes de modificar as suas condições reais de existência.179
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Além de comungarem com Le Bon e de nele fundamentarem, em parte, a sua
aversão às multidões e ao carácter de massas da política moderna, a defesa do respeito e
a manutenção das tradições, inclusive encaradas como substracto original e essencial de
um povo, o organicismo, o elitismo e as teorias do organicismo social, os direitistas
entenderam ser da maior relevância este suposto carácter conservador das multidões
teorizado pelo pensador francês.
Como vemos, pelas teorias e visões do mundo existentes, confrontam-se,
buscando a hegemonia, várias representações culturais, e a política, enquanto instrumento
de ordenamento social, é fundamental para consagrar a representação oficial, apresentada
como verdadeira. Deste modo, «a política cultural é o poder de nomear, e assim legitimar,
[...] versões “oficiais” do mundo social e cultural. [...] Todas as formas de representação
cultural são intrinsecamente “políticas” porque elas estão amarradas ao poder que permite
alguns tipos de conhecimento e de identidade existirem enquanto nega isso a outros»180.
Por conseguinte, o estudo da dimensão cultural de um fenómeno, logo das suas
representações, exige «desempenhar um papel desconstrutivo e desmistificador
apontando o carácter fabricado dos textos culturais»181 e percebendo o que neles existe
de construção e reprodução ideológica.
A intervenção política e cultural dos grupos direitistas tende a acentuar a sensação
de medo perante o novo, o rompimento com o tradicional, a quebra dos mitos e dos
valores, e a sublimar a necessidade, pela condição de fraqueza e impotência do indivíduo,
de uma ordem social rígida, de uma chefia forte e da existência de heróis que sirvam de
exemplo à conduta dos homens. A evolução da sociedade capitalista, o consumismo, a
elevação dos padrões de vida e de educação e o «desencanto do mundo» foram realidades
novas a que o pensamento direitista teve de dar resposta; fosse defendendo
intransigentemente a conservação do velho, fosse propondo novas vias para o
conservadorismo nas condições sociais que então enfrentava. É nesse caminho que se
insere a Nova Direita, considerada por Joan Antón-Mellón como sendo, simultaneamente,
«pragmática e eclética: ela usa tudo o que possa ser útil à defesa dos seus conceitos
fundamentais, quer o argumento em questão venha da Direita ou da Esquerda: Nieztsche,
Heidegger, Evola, Gramsci, Schmitt, Lorenz, Dumont, Koestler, Locchi, Dumezil,
Rougier e os conservadores revolucionários do início do século XX são convocados em
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momentos diferentes»182. Este ecletismo, considera Antón-Mellón, originou contradições
naquilo que era a proposta metapolítica da Nouvelle Droite.
Marcuse considera:
como um universo tecnológico, a sociedade industrial desenvolvida é um universo político,
a fase mais atual da realização de um projeto histórico específico – a saber, a experiência, a
transformação e a organização da natureza como meio material de dominação. Ao se
desdobrar, o projeto molda todo o universo da palavra e da ação, cultural, intelectual e
material. No ambiente tecnológico, a cultura, a política e a economia se fundem num sistema
omnipresente que engolfa ou rejeita todas as alternativas.183

Como é que estes valores, estas ideias, estas normas culturais e sociais são
incutidas nos indivíduos para que estes por elas nutram um sentimento de pertença? Louis
Althusser considera que, desde sempre, esse processo de inculcação é conseguido através
dos aparelhos ideológicos do Estado. A predominância de uns ou de outros varia
consoante o momento histórico que analisemos. Althusser destaca os seguintes aparelhos
ideológicos: a escola, a família, o sistema judicial, o sistema político, os sindicatos, a
cultura (Letras, Belas-Artes e Desporto) e os meios de comunicação social184. A
massificação da frequência escolar, através da escolaridade obrigatória, fez da escola um
dos locais privilegiados para o condicionamento ideológico e para a transmissão de
valores e costumes.
A emergência avassaladora da sociedade mediática fez da rádio, primeiro, e da
televisão, depois e em muito maior escala, veículos de definição de padrões culturais. Nas
palavras de Althusser, havia um «aparelho ideológico de informação embutindo […] em
todos os “cidadãos” doses quotidianas de nacionalismo, chauvinismo, liberalismo,
moralismo»185. Ou, nas de Marcuse, a ideia de que «os nossos meios de informação
encontram pouca dificuldade em fazer aceitar interesses particulares como sendo de todos
os homens sensatos»186.
A proficiência modeladora e uniformizadora dos media, assim como a sua
capacidade de chegar a todas as classes sociais, não foi notada, como é natural, apenas
pelos pensadores que se situam à Esquerda no espectro político. Não é por isso de admirar
que Robert Moss, renomado autor conservador, proponha, entre muitas outras medidas,
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que «um responsável pela radiodifusão tem a obrigação de, pelo menos, explicar que um
filme como este [sobre uma greve dos operários têxteis de Leeds] não é, de facto, o
trabalho de uma equipa de trabalho normal [o produtor e o guionista eram trotskistas],
mas de pessoas que pretendem “vender” uma ideologia revolucionária»187, ou que aos
grupos comunistas ou fascistas – a equiparação entre uma e outra ideologia é de Moss –
não «deve ser permitido expor as suas ideologias nas salas de aula. Se lhes for permitido
apresentar as suas opiniões políticas através de um serviço de imprensa falada do Estado,
então os ouvintes devem ser esclarecidos de que não se trata de um programa profissional,
mas de uma declaração partidária»188.
A massificação da alfabetização das populações, o incremento, em número e em
eficácia, dos aparelhos ideológicos do Estado e o poder da mediatização torna ainda mais
pertinente uma abordagem cultural ao fenómeno político direitista. Na definição de Roger
Chartier, a História Cultural «tem por principal objecto identificar o modo como em
diferentes lugares e momentos uma determinada realidade social é construída, pensada e
dada a ler»189. Ou seja, analisar o conjunto das representações sociais e culturais
elaboradas ou veiculadas pelos vários grupos das Direitas, tendo sempre em conta que
este se encontra em competição com outras alternativas, mas também que «as
representações do mundo social assim construídas, embora aspirem à universalidade de
um diagnóstico fundado na razão, são sempre determinadas pelos interesses de grupo que
as forjam»190.
Como defende Roger Chartier,
as percepções do social não são de forma alguma discursos neutros: produzem estratégias e
práticas (sociais, escolares, políticas) que tendem a impor uma autoridade à custa de outros,
por elas menosprezados [...]. Por isso esta investigação sobre as representações supõe-nas
como estando sempre colocadas num campo de concorrências e de competições cujos
desafios se enunciam em termos de poder e de dominação. As lutas de representações têm
tanta importância como as lutas económicas para compreender os mecanismos pelos quais
um grupo impõe, ou tenta impor, a sua concepção do mundo social, os valores que são os
seus, e o seu domínio. Ocupar-se dos conflitos de classificações ou de delimitações não é,
portanto, afastar-se do social – como julgou durante muito tempo uma história de vistas
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demasiado curtas –, muito pelo contrário, consiste em localizar os pontos de afrontamento
tanto mais decisivos quanto menos imediatamente materiais.191

Estas representações e concepções do mundo cultural e social, para serem e se
manterem dominantes, devem ser constantemente reproduzidas de geração em geração,
nomeadamente, e sobretudo, através do sistema educativo, mas também da imprensa.
Deste modo, a «reprodução cultural está [...] intimamente ligada com o papel que a
socialização, no processo através do qual os indivíduos interiorizam a cultura das suas
sociedades, desempenha nessa estabilidade» social192. O processo de replicação cultural
deve também garantir a repetição e a constante legitimação das estruturas de poder, das
hierarquias sociais e da autoridade existente.
Neste sentido, e vendo-se em muitas ocasiões na posição de terem de defender
concepções vencidas ou na necessidade de desafiarem as concepções dominantes, as
Direitas tenderão a valorizar a divulgação dos seus ideais, sobretudo, através da imprensa.
Depois de ter procurado uma intervenção política institucional até ao 28 de Setembro de
1974 e de ter optado pela via do combate violento e terrorista às forças de Esquerda e ao
próprio sistema democrático, a Direita tradicionalista e autoritária portuguesa constata em
1976 que a estratégia a adoptar tem de passar, obrigatoriamente, pela intervenção
metapolítica. Jaime Nogueira Pinto descreve assim essa tomada de consciência:
foi, pois, ideia tacitamente aceite nas áreas da direita independente e cultural que seria, no
plano político, muito mais importante doutrinar e influenciar os partidos políticos não
marxistas no sentido de uma evolução para a direita e favorecer os antigos dirigentes e
grupos que no seu interior a defendessem do que criar forças direitistas politicamente
autónomas. Pelo contrário, as ideias de “combate cultural” e de estratégia indirecta
prevaleceram, vocacionadas, à semelhança do acontecido em França, na Inglaterra e nos
Estados Unidos, para a constituição de núcleos de pensamento e debate com cronistas e
articulistas com acesso aos meios de comunicação para, a partir deles, influenciar a opinião
e os partidos, aceitando o pressuposto de que a “direita sociológica” votante responderia a
esta acção, mas que não estava nem preparada nem disposta a arriscar-se em formações que
acabariam por surgir como divisionistas.193

Thomas Molnar diagnostica, em A Contra-Revolução, que «a estratégia principal
da revolução desde há duzentos anos é a utilização consciente dos meios de

191

CHARTIER, Roger – A História Cultural, p. 16-17.
EDGAR, Andrew; SEDGWICK, Peter – Cultural Theory: The Key Concepts. Nova Iorque: Routlege,
2008, p. 80.
193
PINTO, Jaime Nogueira – A Direita e as Direitas, p. 240-241.
192

65

comunicação»194, algo que a Direita não fora capaz de fazer consistentemente e que teria
de reverter rapidamente se queria constituir em oposição eficaz ao campo revolucionário
e/ou democrático.
Estas ideias de combate pela hegemonia cultural e do papel dos intelectuais nesse
processo foram resgatadas pela Direita do pensamento de Antonio Gramsci,
profundamente consagrado à importância das estruturas culturais e do pensamento e da
relação entre estas e o factor político. Gramsci, no que viria a ser adoptado e adaptado
pela Direita, considerava que
a tarefa dos intelectuais, contudo, não é apenas “arar” a terra para a revolução, ou mais
geralmente para antecipar a revelação da história ao nível das ideias. […] Por um lado, há
uma noção da cultura como criticismo destrutivo das ideologias dominantes e, por outro lado,
como politicamente construtiva de projecto, penetração e congregação cultural195.

Compete então aos intelectuais, na perspectiva gramsciana, criar as condições para
a alteração das estruturas culturais e para disputar a hegemonia cultural. Alain de Benoist,
reflectindo sobre os problemas da Direita francesa, considera que um deles é não se ter
apercebido «da importância de Gramsci. Não viu em que medida o poder cultural ameaça
o aparelho de Estado. De que forma esse “poder cultural” age sobre os valores implícitos,
em redor dos quais se cristaliza o consensus indispensável à duração do poder político.
Não avaliou ainda quanto o ataque político frontal recolhe os frutos da guerra ideológica
de posições»196.
Entendendo parte significativa do conflito eminentemente político e/ou social
como sendo resultado de um confronto cultural mais complexo, latente, subterrâneo e
estrutural, importa, então, ter em atenção o conceito de crise cultural defendido por
Alejandro Grimson. Para o autor, a crise cultural «é uma suspensão do sentido comum e
do imaginário acerca de quem somos. [...] A crise é o período em que se produz uma
sensação colectiva de liminaridade, de algo que chegou ao seu fim, ou de um sentido
crucial que se tornou obsoleto, e não se impõe outro regime de significação que possa
outorgar certezas mínimas à sociedade»197.
É difícil não reconhecermos na citação anterior, pelo menos em parte, o que
ocorreu em Portugal no período revolucionário. Por um lado, desapareceram um universo
de certezas, uma mundividência, uma concepção de Portugal e da portugalidade, uma
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ordem social cristalizada em que os papéis estavam histórica, clara e definitivamente
identificados, um poder executivo forte, orgânico e hierarquizado sob a liderança
inquestionada de um líder ou chefe carismático e um sistema económico submetido ao
poder do Estado e regulado pelo corporativismo. Tal desaparecimento deixou as Direitas
situacionistas, conservadoras ou radicais, e as Direitas proto ou neofascistas perante a
sensação de liminaridade de que fala Grimson.
Por outro lado, e como é característico de processos revolucionários como o
português e em sociedades subjugadas a tantas décadas de uma ditadura obscurantista,
não emergiu, de imediato, um novo programa ou projecto cultural hegemónico capaz de
outorgar certezas mínimas à sociedade, aspecto tido como profundamente negativo, e até
lesivo do interesse nacional, para quem perdeu os referenciais ideológicos, culturais e
políticos que, mais ou menos entusiasta e convictamente, sempre havia defendido e que
não reconhecia legitimidade à nova ordem saída da Revolução; ou ordens, para sermos
mais precisos. Assim, em Portugal, no período revolucionário, defrontaram-se e lutaram
por uma posição hegemónica vários projectos culturais, propostos por diversos actores
políticos, inclusive pelos derrotados do 25 de Abril.
Nesta equação da Revolução e da crise cultural que, inevitavelmente, espoletou,
assim como dos desenvolvimentos no pensamento e na acção direitistas nas décadas
ulteriores, a memória é também de importância central. A esse respeito, Paul Connerton
estabele que
podemos observar que a nossa experiência do presente depende em grande medida do nosso
conhecimento do passado. Entendemos o mundo presente num contexto que se liga
causalmente a acontecimentos e a objectos que não estamos a viver ao vivermos o presente.
E viveremos o nosso presente de forma diferente de acordo com os diferentes passados [ou
valorações do passado] com que podemos relacioná-lo.198

Ou seja, para todos os que estiveram com a Revolução, o horror e a memória do
passado ditatorial, obscurantista e policial permitiam ver no período revolucionário e no
regime que dele saiu algo de incomensuravelmente melhor do que o Estado Novo. Apesar
dos conflitos e das incertezas que lhe são inerentes, o regime democrático representava
um conjunto de valores, de aspirações e de representações muito superior e mais
inteligível do que as certezas absolutas e a mundividência cristalizada do fascismo
português.
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No campo oposto, as imperfeições, fraquezas e incapacidades naturais da
Democracia eram vistas e criticadas à luz da força, da capacidade de homogeneização e
de união nacionais, de manutenção da ordem pública, do esmagamento dos conflitos
sociais e do prosseguimento da política imperial (portuguesa, no seu entender) que
caracterizaram o Estado Novo.
Pensando na Revolução e no corte abrupto e radical que pretendeu – ou, pelo
menos, parte significativa dos seus autores – realizar com o regime deposto e com as suas
principais instituições e com o seu projecto cultural e político, revela-se do maior
interesse olhar para outra ideia de Connerton:
todos os inícios contêm um elemento de recordação. Isto acontece principalmente, quando
um grupo social faz um esforço concertado para começar de um ponto de partida inteiramente
novo. Existe algo de completamente arbitrário na própria natureza de qualquer início assim
intentado. O início não tem absolutamente a que agarrar-se. É como se saísse do nada. Por
um momento, o momento do início, tudo se passa como se os iniciadores tivessem abolido a
própria sequência da temporalidade e houvessem sido expulsos da continuidade da ordem
temporal. [...] Mas o que é totalmente novo é inconcebível. Não é só por ser muito difícil
começar de um ponto de partida inteiramente novo, por existirem inúmeros hábitos velhos e
lealdades que inibem a substituição de um empreendimento antigo e já estabelecido por um
novo.199

Assim, e continuando a ter o exemplo português em mente, os que derrubaram o
regime anterior e os que aderiram à situação saída desse golpe ou revolução procurarão
por todos os meios romper definitivamente com o passado e, na medida do possível,
ajustar contas com ele. Procurarão, igualmente, dotar a nova situação de instrumentos e
defesas que impeçam a restauração do antigo estado das coisas. Pelo que, defendiam,
«julgar as práticas do regime anterior é o acto constitutivo da nova ordem»200.
Os derrotados, que não reconhecem legitimidade aos vencedores e à nova ordem
por eles instituída, procurarão por todos os meios reverter as mudanças entretanto
operadas ou, no caso de tal se revelar impossível (como o foi em Portugal), combater os
principais fundamentos, ideias e realizações do novo regime, procurando harmonizá-los
o mais possível com a sua mundividência e o seu projecto cultural.
Apesar de a Direita radical se apresentar como sendo vítima de marginalização e
como estando impedida de participar no jogo democrático, em condições de igualdade
com as outras formações políticas, pelo regime saído do período revolucionário, a verdade
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é que quase sempre lhe foram asseguradas condições de participação e de inserção. A
única excepção ocorreu entre 28 de Setembro de 1974 e 25 de Novembro de 1975, porque
os partidos e grupos direitistas se envolveram em duas tentativas de golpe contrarevolucionário, sendo ilegalizados. Ou seja, não é pela falta de permissividade do regime
democrático que o consideram ilegítimo. Como lembra Seymour Martin Lipset, «os
grupos encaram um sistema político como legítimo ou ilegítimo segundo o modo como
os seus valores se ajustam aos deles. Sectores importantes do exército alemão, do
funcionalismo civil e das classes aristocráticas rejeitaram a República de Weimar, não
porque esta fosse ineficaz, mas porque o seu simbolismo e valores básicos negavam os
desses sectores»201. Assim, prossegue o mesmo autor:
uma crise de legitimidade é uma crise de mudança. [...] As crises de legitimidade ocorrem
durante a transição para uma nova estrutura social se, primeiro, o status das principais
instituições conservadoras for ameaçado durante o período de mudança estrutural [o que se
verificou em Portugal]; segundo, se todos os principais grupos na sociedade não tiverem
acesso ao sistema político, no período de transição ou, pelo menos, logo que formularem
exigências políticas.202

Não sendo permitido às principais figuras do poder executivo, policial e das
instituições de enquadramento ideológico do Estado Novo participarem, de imediato, no
sistema político, vários foram os partidos herdeiros da Situação que se formaram logo a
seguir à Revolução.
Cremos ficar assim demonstrada a pertinência de uma abordagem cultural às
Direitas e ao processo que desenvolveram os seus intelectuais no sentido da disputa da
hegemonia cultural à Esquerda. Um trabalho intelectual que, por mais voltas que o mundo
dê, parte sempre, implícita ou explicitamente, da pergunta com que, em 1940, Peter
Viereck começou o artigo «But – I’m a Conservative!»: «Porque deve qualquer jovem
querer ser um conservador num mundo que tanto precisa de mudança?»203.
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1.4 – Direitas e Nacionalismo em Portugal
1.4.1 – As Direitas face ao país e à identidade nacional
Não sendo o objecto central do nosso trabalho de investigação, mas tendo uma
importância vital no projecto cultural em apreço, ao discutir as Direitas portuguesas no
período 1974-1985, importa, antes de mais, compreender o que a Filosofia e a História
reflectiram e propuseram sobre as noções de Portugal e de identidade nacional
portuguesa, em alguns casos tratada sob o conceito de «portugalidade». Este conceito é
tratado e discutido em trabalhos de, entre outros, Onésimo Teotónio de Almeida, Alfredo
Margarido e Vítor de Sousa204. Este último descreve e situa assim a ideia de
portugalidade:
vista como forma, a “portugalidade” é mítica; já como conceito, ela deve ser encarada como
estando no domínio da política. Trata-se de uma classificação social, com uma série de
aspectos práticos associados. Quando esta problemática é convocada, refere-se a uma alegada
“alma das nações” e da natureza dos povos. Depois de um hiato de que o uso da palavra
“portugalidade” foi alvo na sociedade portuguesa no pós-25 de Abril – um corte ideológico
com o passado, depois de uma apropriação, também ela ideológica, do conceito –, hoje, falase com algum à-vontade sobre o assunto, não obstante este ter de ser contextualizado, uma
vez que a “portugalidade” está [...] datada.205

Como vimos anteriormente, as Direitas partem, em primeiro lugar, dos valores
supremos da nação e do nacionalismo. Nesse sentido, e consoante as características que
entendem ser essenciais e intrínsecas aos seus conterrâneos, o modelo político,
económico, social e cultural não pode ser de importação. Tem, isso sim, de ser o que
melhor se aplica à identidade, ao carácter e ao génio nacionais, emanando destes. No
fundo, o regime político e o modelo cultural têm de ser nacionais.
Por outro lado, a descolonização – exemplar ou a possível para os que a
realizaram, crime de traição à pátria para os direitistas e colonialistas – ocupou um lugar
central no debate político e cultural do Portugal pós-revolucionário. Onésimo Teotónio
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de Almeida fala mesmo de uma obsessão com a portugalidade que terá sido mais
expressiva entre 1976 e 1980206. Eduardo Lourenço considerou, em 1978, que «a
Revolução descurou em excesso o sentimento nacional, deixando à futura Direita, após a
cómoda hibernação que lhe ofereceu, a sua exaltada e frenética exploração»207.
Quais foram, então, as propostas filosóficas, ideológicas e culturais sobre a
portugalidade e o lugar e o papel de Portugal no mundo? Quais as que mais influenciaram
estes radicais? Quais as alternativas ao modelo imperial/colonizador que foram oferecidas
aos portugueses? Quais os contornos essenciais do debate entre os que advogavam a
vocação atlantista do país e os que defendiam a opção da integração europeia de Portugal?
São estas as principais questões às quais, sumariamente, procuraremos dar resposta.
Neste sentido, como ponto de partida, parece-nos pertinente olhar à seguinte
observação de Miguel Real sobre o pensamento português:
ao longo da modernidade e da contemporaneidade [...], Portugal oscilou entre duas visões do
mundo supremamente conflituosas:
1) O providencialismo messiânico da Igreja e do Estado: crente na perfectibilidade condutora
das elites (D. João V, marquês de Pombal, Afonso Costa, Salazar) e na singularidade cultural
e política de Portugal face aos restantes países europeus, como se os portugueses se tivessem
constituído como o segundo povo eleito de Deus;
2) O racionalismo e o empirismo europeu: atitude mental causadora da laicidade do Estado,
do espírito científico, da democracia política e do cosmopolitismo universalista, de que
Portugal foi vanguarda no dealbar dos Descobrimentos, a si próprio se bloqueando no reinado
de D. João III.208

Por seu lado, e apenas relativamente ao debate em torno da identidade nacional
portuguesa, Onésimo Teotónio de Almeida destaca três grupos distintos de pensamento.
O primeiro seria o dos tradicionalistas, «descendentes directos e indirectos de
movimentos como o Saudosismo, a Renascença Portuguesa e a Filosofia Portuguesa»209.
O segundo seria o dos cientistas sociais totalmente descrentes dos postulados
essencialistas, não verificados e pouco rigorosos do primeiro grupo. O terceiro grupo «é
aquele em que se enquadra Eduardo Lourenço [...]. Representam um ponto de vista
complexo, informado e servido de uma intuição que no caso de Lourenço toca o genial.
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Visão histórica e uma informação intelectual invulgar misturam-se com reflexão
existencial profunda»210.
Rui Aragão, num ensaio sobre a psicologia e a identidade nacionais, considerou
que a identidade nacional portuguesa se forma pela negativa: «o que distingue e identifica
os portugueses é a situação de serem contra os mouros, e também contra Castela [...]. É
de facto a luta sangrenta contra um inimigo exterior que dá uma “razão de ser activa” à
colectividade nacional»211. Ora, tal característica é prejudicial à psicologia nacional e
repercute-se «na angústia ou receio permanente de ser assimilado e absorvido do
exterior»212 e na incapacidade de formação de caracteres próprios que assegurem uma
efectiva independência e autonomia nacionais.
A mundividência que mais caracterizou a crítica à descolonização e ao
encerramento do ciclo imperial do país foi, como resulta evidente, a primeira das
identificadas por Miguel Real. De facto, para a Direita, a localização europeia de Portugal
é apenas isso, uma referência geográfica. O lugar do país são os mares e o globo. Vendose como um segundo povo eleito por Deus e com uma vocação, única no mundo, para
colonizar, evangelizar e civilizar, fazer regressar a nação às suas fronteiras europeias era
fazê-la estiolar, era negar a própria essência do povo português – destinado e capacitado
singularmente a estar espalhado pelo planeta e a civilizar os povos autóctones dos
territórios colonizados. Portugal não era só Portugal, Portugal era o conjunto dos
territórios que tinha sob sua administração e que eram vistos como províncias tão natural
e historicamente portuguesas como o Minho ou o Algarve.
A visão providencialista do papel dos portugueses e de Portugal no mundo é tema
recorrente nas reflexões sobre a identidade nacional. Eduardo Lourenço considera que «o
sentimento profundo da fragilidade nacional – e o seu reverso, a ideia de que essa
fragilidade é um dom, uma dádiva da própria Providência, e o reino de Portugal uma
espécie de milagre contínuo, expressão da vontade de Deus – é uma constante da
mitologia, não só histórico-política, mas também cultural portuguesa»213. Contudo, e
mesmo admitindo que essa representação providencialista e messiânica é muito forte em
Portugal, não deixa de reconhecer que essa «sacralização das “origens”»214 existe
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também, enquanto dimensão mitológica, noutros povos. Miguel Real sublinha ainda a
sacralização da história nacional que, ao longo dos séculos, foi sendo elaborada pelas
elites políticas e culturais, nomeadamente em torno
da sua fundação hierofântica (a visão de D. Afonso Henriques em Ourique), a da revelação
de um destino messiânico (Bernardo de Brito, Camões, Bandarra, D. João de Castro, P.
António Vieira, Raúl Leal, F. Pessoa, Teixeira de Pascoaes, Agostinho da Silva) e a da
anunciação de uma escatologia salvadora (o Quinto Império, o Império do Espírito Santo, o
Saudosismo exemplar da Raça Lusíada).215

José Manuel Sobral reconhece o papel dos intelectuais na elaboração deste mito
providencialista associado a Portugal e aos portugueses, atribuindo um papel crucial ao
padre António Vieira e à sua teoria dos «argonautas apostólicos». Nesta, os portugueses
«cumpririam a sua missão providencial de derrotar os inimigos do Cristianismo, fundando
um Quinto Império, que marcaria o seu triunfo universal»216. Por outro lado, Rui Aragão,
na sua abordagem psicossocial ao fenómeno da identidade nacional portuguesa (que
entende marcada, predominantemente, por um carácter feminino), considera que
esse pai colectivo forte que lhes faltava foram os portugueses buscar ansiosamente a Deus.
[...] o povo português convenceu-se (teve de se convencer) de que constituía o povo escolhido
ou eleito por Deus na luta terrestre contra o inimigo religioso, no objectivo da dilatação da
Fé e do Império. [...] Subjectivamente, a coisa passava-se como se a acção dos portugueses
fosse guiada pela mão de Deus, protegida pela sua providência, na sua missão histórica
sublime de expandir a Fé pelos quatro cantos do mundo. [...] uma posição psíquica
megalómana: trata-se duma megalomania nacionalista de raiz ou essência mística, que tenta
compensar, no plano imaginário, a ausência de processos consistentes de identificação e de
estruturação psíquicas.217

Não se minimizando a importância da propaganda do Estado Novo,
nomeadamente do seu Secretariado de Propaganda Nacional/Secretariado Nacional de
Informação e do seu sistema de ensino218, para que esta consciência de Portugal e dos
portugueses surgisse em muitos pensadores, Miguel Real destaca que,
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se não se pode negar que o poema épico de Camões constitui o opus majum da cultura
portuguesa, também não se pode negar que a enfatização reiterada e anacrónica do seu
conteúdo imagiológico, tomado como fundamento político-cultural de uma mentalidade que
o deseja transformado em política concreta, tem sido a veia maligna da cultura e do
pensamento portugueses.219

De resto, aponta o mesmo autor, o pensamento providencialista e messiânico
atravessará todo o século XX português, de Sampaio Bruno, Teixeira de Pascoaes e
Leonardo Coimbra até António Quadros, passando por Álvaro Ribeiro.
Nesta categoria central do pensamento português contemporâneo, Miguel Real
destaca ainda as principais linhas que orientaram alguns dos seus maiores autores: por
exemplo, a filosofia da saudade de Teixeira de Pascoaes, «o “criacionismo” de Leonardo
Coimbra», o «criacionismo aristotélico de Álvaro Ribeiro», o «“projecto áureo” da
“patriosofia” de António Quadros» ou a «“Razão Atlântica” de António Braz
Teixeira»220.
Há, portanto, nestes autores, ou na sua larga maioria, a preocupação de formular
uma filosofia genuinamente portuguesa e que possa servir o engrandecimento nacional.
Há ainda a ideia de que esta filosofia podia pôr termo à decadência espiritual e cultural
que viria assolando as elites do país e, por conseguinte, as suas políticas – excepto, em
alguns casos, durante o Estado Novo. Partindo da ideia da vocação imperial do país, da
singularidade do seu povo e da sua relação única com Deus, o que é transversal a esta
linha de pensamento é, «como atractor cultural subterrâneo, desde a segunda metade do
século XIX, uma saudade da unidade perdida, de forte vínculo espiritual absoluto, não
raro tomado como exemplo ideológico, seja a grandeza imperial d’Os Lusíadas, [...] seja
a grandeza missionária, evangélica e histórica da acção e da obra do padre António
Vieira»221.
Não descurando a importância teórica que, no século XX e para as Direitas
radicais, teve o contributo do Integralismo Lusitano, sobretudo de António Sardinha,
partiremos do movimento da Filosofia Portuguesa para estudar o pensamento
providencialista e essencialista que informou significativamente a mundividência e a
concepção da portugalidade das Direitas portuguesas que nos propomos estudar. O seu
fundador foi Álvaro Ribeiro, que, em 1943, deu à estampa a obra O Problema da Filosofia
Portuguesa,
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cujas teses, criadoras de um novo horizonte teórico para a filosofia em Portugal, dividirão
doravante os pensadores portugueses entre os crentes na existência de um nacionalismo
filosófico português, fundado na tradição popular e intelectual, e os pensadores racionalistas,
de Sérgio a Eduardo Lourenço e Boaventura de Sousa Santos, crentes no destino de
modernização de Portugal através da adaptação aos modos dominantes de pensamento
europeu, ou o que Álvaro Ribeiro, criticando, designava por “europeizar Portugal”.222

Pegando no legado de Sampaio Bruno, de Teixeira de Pascoaes e, sobretudo, de
Leonardo Coimbra, o movimento iniciado por Álvaro Ribeiro exercerá ainda grande
influência sobre Pinharanda Gomes, António Braz Teixeira, Afonso Botelho, António
Quadros, Orlando Vitorino e António Telmo223.
Eduardo Lourenço, embora criticando parte dos postulados da Filosofia
Portuguesa, não deixou de reconhecer a «importância sociológica e mesmo mítica de tão
singular aventura»224. Lourenço considera ainda que o movimento «ficou demasiado
confinado aos limites de uma seita [...] e passou aos olhos de muitos como a ideologia
cultural de um fascismo lusitano que em Portugal até aos anos 50 não fora capaz de ter
os seus Gentile ou os seus Rosenberg»225. Contudo, realça, apesar do estilo e das falhas
teóricas, que a importância da Filosofia Portuguesa reside no facto de ter produzido «a
primeira tentativa de uma contra-imagem cultural da realidade portuguesa para inverter
toda a mitologia cultural de tradição liberal e iluminista»226, particularmente a
representada pela Geração de 70. Uma contra-imagem cultural que Lourenço rotula de
«místico-nacionalista»227 e eivada de «apologetismo intrínseco da excelência ímpar do
ser português, não apenas na sua configuração ético-ôntica, mas cultural»228.
É também nesse sentido que Miguel Real considera que,
diferente do de António Sardinha, o nacionalismo de Álvaro Ribeiro não é um nacionalismo
político radical [...]; ao contrário, é um nacionalismo de carácter histórico que não possui
directa expressão política na luta partidária pelo poder [...]; o nacionalismo histórico de
Álvaro Ribeiro funde-se no que considera ser o fundo permanente da nação – a Língua
Portuguesa – como instrumento de cristalização do pensamento tradicional, comportando no
seu quadro evolutivo lógico e semântico todas as virtualidades para uma adequada fixação e
renovação.229
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Uma visão essencialista da língua que, como vimos mais atrás, tem origem nas
proposições linguístico-teóricas de Herder.
Também Onésimo Teotónio de Almeida se dedica à crítica daquilo a que chama
«concepção anímica da língua»230, iniciada por Teixeira de Pascoaes e levada ao seu
estado mais aprofundado por António Quadros. Concepção anímica que, diz Almeida, é
subsidiária das teses linguísticas de Wilhelm d’Humboldt e de Herder. Agarrando-se à
suposta impossibilidade de traduzir ou de significar plenamente em língua estrangeira um
conjunto de vocábulos portugueses – tendo à cabeça a palavra «saudade» –, estes
pensadores vêem nesse facto a prova da singularidade e das características únicas do povo
português. Em tom jocoso, Onésimo Teotónio de Almeida diz que «no caso específico
português há a sensação generalizada de que a língua é, juntamente com os arquipélagos
dos Açores e da Madeira e das Berlengas, o último território do império e que por ela se
poderá de algum modo reconstituir um espaço unitário»231. No fundo, por detrás de ideias
como a lusofonia – e não sendo isto, de modo nenhum, comum a todos os seus defensores
–, está a convicção profunda da língua portuguesa como Quinto Império, como a
concretização imaterial do destino imperial e civilizador de Portugal, da sua natureza
atlântica e pluricontinental, como, de facto, a única forma de fazer sair Portugal das suas
fronteiras europeias e da sua reduzida importância internacional e voltar a fazer dele um
grande império, agora linguístico e espiritual. Como diz Rita Ribeiro,
nesta versão do ser português, o país define-se para além-fronteiras como o espaço que foi
tocado pela cultura portuguesa, isto é, define-se pela ideia de portugalidade, actualizada na
de lusofonia. A esta opção marítima extremada está ligada uma forte carga simbólica: o
império não é entendido primordialmente como um recurso, mas como sinal da maneira de
ser do português: aventureiro, dialógico, admirado pelo Outro.232

Esta representação providencialista da história portuguesa, da missão civilizadora
que aos portugueses caberia no mundo e da concepção de que o destino nacional se
cumpre na presença além-mar, uma vez perdidas as antigas colónias, dará lugar a um
novo mito salvífico da grandiosidade do país – a lusofonia. A criação e a defesa de um
espaço lusófono (no caso da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa), «à
semelhança

de

outras

comunidades

pós-coloniais

–

britânica,

francesa
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francofonia)»233, permitem, por um lado, compensar a perda do controlo efectivo sobre
territórios antes ocupados, proporcionando, assim, «uma razoável gratificação narcísica,
um razoável orgulho nacionalista» de ser Portugal uma nação criadora de nações234. Por
outro lado, atesta, na óptica dos seus defensores, a grandeza da missão civilizadora dos
portugueses – neste caso, através da disseminação da língua pelos quatro cantos do
mundo. Como releva Alfredo Margarido, «verifica-se, após 1974-1975, uma modificação
subtil mas constante, cabendo agora à língua lusa – a tarefa que foi durante muitos anos
a dos territórios. Portugal passou a ser um país pequeno, mas dispondo de um agente
específico, a língua portuguesa, que lhe permite recuperar a sua “grandeza”»235.
Margarido considera ainda que a exaltação da importância e do papel da língua
portuguesa no mundo corresponde a uma «inquietação: se a língua não for capaz de
assegurar a perenidade da dominação colonial, os portugueses ficarão ainda mais
pequenos. A exacerbação da “lusofonia” assenta nesse estrume teórico, que, espera-se,
virá a ser revisto, para considerar a importância da vontade do Outro»236. Alfredo
Margarido contrapõe esta recente valorização da língua aos poucos esforços
empreendidos, durante o longo período colonial, para a vulgarizar entre as populações
autóctones, o que o leva a concluir que, de facto, «nunca se acreditou nesta força
aglutinante»237. Tendo em conta que as Direitas portuguesas se empenharam na
formulação e na divulgação de projectos relacionados com possíveis comunidades
lusófonas ou luso-afro-brasileiras, torna-se fundamental considerar esta advertência de
Alfredo Margarido:
ao exaltar a qualidade da língua, os colonialistas pretendem em primeiro lugar reduzir as
qualidades das línguas Outras, operação que permite cobrar um ágio aos utilizadores da
língua nobre. O princípio seria este: quem, não sendo português, utiliza a língua portuguesa,
deve exaltar a tarefa dos portugueses, renunciando a qualquer operação historicamente
crítica. Nesta construção mistificadora, os portugueses não recebem, nem exigem, nem
roubam nada. São eles quem dá tudo: a civilização, a religião, a cultura, a língua, os subsídios,
quando não os capitais.238

Voltando à teoria das palavras intraduzíveis, e como nota Onésimo Teotónio de
Almeida, em todas as línguas e em todas as culturas, os vocábulos traduzem a experiência
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do povo que os profere239. Contudo, longe de ser a língua quem faz o povo, são os falantes
da língua, a sua história e as realidades objectivas e subjectivas com que se deparam e
precisam de traduzir em palavras que fazem a língua. Se não, no limite do absurdo,
«porque os árabes possuem mais de cinco mil palavras ligadas a camelos, visto serem
esses animais uma realidade do seu contacto diário a que há que referir com frequência e
ser específico, não se vai dizer que “a camelidade” constitui a essência ôntica da língua
árabe. [...] por os brasileiros possuírem mais de cem palavras para se referirem a cachaça,
não lembrará a ninguém apontar a “cachacidade” como a alma nacional brasileira»240. Ou
seja, por haver termos mais recorrentes em determinada língua nacional ou pela
complexidade de significados que determinado vocábulo vai acumulando, por acção dos
seus falantes, ao longo dos anos e dos séculos, não se pode isolar essa recorrência
linguística e querer, a partir daí, extrapolar de modo unívoco o elemento essencial do
carácter nacional.
Por fim, estas concepções anímicas da língua partem, sobretudo, da análise de
obras literárias, logo da cultura erudita de um país, e não da sua cultura popular, saltando
daí para uma generalização essencialista do conjunto nacional. Este tipo de
generalizações constitui para Boaventura de Sousa Santos
um senso comum fabricado pelas elites nacionais [...]. Tal senso comum pode apenas ser
ilustrado por infinitas instâncias de confirmação, sejam elas o manuelino, os géneros
literários mais cultivados, o sebastianismo, o tipo de colonialismo, a estrutura da língua. Em
qualquer dos seus matizes é um senso comum conservador, quer porque assenta numa visão
naturalista da história, quer porque reivindica para as elites a responsabilidade da sua
reprodução.241

Como realça Onésimo Teotónio de Almeida em relação à Filosofia Portuguesa,
parte da caracterização genérica de um povo (como vimos, mais grave até, pois trata-se da
generalização de uma característica apenas – a saudade) e estabelecê-la como elemento
constituinte da essência ôntica (genética?) desse povo e dar o salto do descritivo para o
normativo, estipulando que assim é que deverá ser-se porque assim é que se foi e se é.242

Em suma, como sublinha Boaventura de Sousa Santos, este tipo de generalizações
essencialistas feitas por determinados intelectuais diz mais sobre eles do que sobre o povo
que pretendem caracterizar.
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No mesmo sentido de Boaventura de Sousa Santos, José Manuel Sobral afirma
que «nada sabemos quanto à recepção destas mensagens [textos, bandeiras e outros
símbolos da nacionalidade] pela maioria da população, afastada da escrita, o material que
nos dá acesso às ideias e à expressão de sentimentos e emoções do passado»243. Também
Eduardo Lourenço, em relação às elaborações mitificadoras da origem da nação,
considera que «através de mitologias diversas, de historiadores ou poetas, esse acto
sempre apareceu, e com razão, como da ordem do injustificável, do incrível, do
milagroso, ou num resumo de tudo isso, do providencial»244. Por conseguinte, e seguindo
o pensamento de José Mattoso sobre a questão,
se o critério é a objectividade, teremos de excluir, desde logo, as teorias míticas e
messiânicas, tão insistentes e tão carregadas de emotividade, acerca do destino universal do
povo português, do seu insondável “mistério” e da sua irredutível originalidade. Vários
autores explicaram a sua existência e o seu constante reaparecimento sob diversas formas,
desde o sebastianismo até à “filosofia portuguesa”, pelo facto de em Portugal se verificar a
constante reprodução de elites culturais de formação literária, reduzidas em número de
membros, mas afastadas das áreas de decisão da política educacional e cultural, e mais
afastadas ainda do povo, olhado de maneira paternalista ou então considerado rude, ignaro e
irremediavelmente atrasado.245

Boaventura de Sousa Santos, em Pela Mão de Alice, dedica-se também à análise
da tendência dos pensadores essencialistas para a mitificação do passado e das
personagens históricas. Defende que «o excesso de interpretação mítica sobre a sociedade
portuguesa explica-se em grande medida pela reprodução prolongada e não alargada de
elites culturais de raiz literária, muito reduzidas em número e quase sempre afastadas das
áreas de decisão políticas, educacionais e culturais»246. Por seu lado, Joana Miranda
considera que «o recurso a esses mitos foi uma forma de contrabalançar os complexos de
inferioridade» nacionais e, sobretudo, das elites ou do poder que os formularam247.
A mitificação das origens e do destino nacionais partem também, em muitos casos,
de tentativas de enraizamento de um pretenso sentir colectivo muito anterior à
independência efectiva do reino e que estaria fundamentado numa base étnica,
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heterodoxa, que marcaria indelevelmente a psicologia dos portugueses. Ou seja, nas
palavras de Sobral,
a eclosão da nacionalidade não se deveria [...] aos actos de alguns indivíduos, que
aconteceram num momento determinado da História. Não. Para a imaginação nacionalista da
segunda metade do século XIX e de grande parte do seguinte, a sua formação estaria
determinada por realidades muito mais antigas e profundas do que as de um acaso
histórico.248

A estas teorias, José Mattoso contrapõe o facto de que «Portugal não teve origem
[...] numa formação étnica, mas numa realidade político-administrativa»249. Mesmo
depois da formação político-administrativa de Portugal, enquanto reino soberano, é
altamente duvidoso que se possa falar já de uma identidade nacional. José Manuel Sobral
faz uma permanente distinção entre a «identidade nominal» (existência de nomes para o
país e para os seus habitantes) e a «identidade virtual» (uma identidade colectiva em
potência e em desenvolvimento)250. Assim, «só após alguns séculos da formação do
Estado – e não sabemos quantos – é que a maioria dos habitantes se terá sentido como
parte de um colectivo português ou, por outras palavras, do povo português»251.
Sobre o pensamento produzido por Leonardo Coimbra, pela Filosofia Portuguesa
e pelos seus herdeiros, sobre a sua tendência para a mitificação do carácter e da história
nacionais e fazendo ainda uma crítica aos que se inserem na linha de pensamento de
Eduardo Lourenço e Agostinho da Silva, Boaventura de Sousa Santos afirma:
uma das constantes do pensamento mítico e do pensamento psicanalítico social é que
Portugal tem um destino, uma razão teleológica que ainda não cumpriu ou que só cumpriu
no período áureo dos descobrimentos e que o défice de cumprimento só pode ser superado
por um reencontro do país consigo mesmo, a solo ou no contexto da Espanha nas Espanhas
ou no contexto da Europa ou, ainda, no contexto do Atlântico. O discurso produzido por este
tipo de pensamento, embora internamente diferenciado, tem uma matriz própria que designo
por jeremíada nacional. É um discurso de decadência e de descrença e quando projecta uma
ideia positiva do país fá-lo de modo elitista e desfocado e por isso está à beira da frustração,
da queda e do ressentimento.252

Percebe-se, assim, a relação que no início deste ponto fizemos entre este tipo de
concepções filosóficas e o discurso anti-descolonização, assim como as alternativas que
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se foram apresentando após o encerramento do ciclo colonial da história portuguesa. Não
querendo aqui abordar aprofundadamente o assunto, a defesa, a seguir ao 25 de Abril, da
solução federalista para a guerra colonial vai fundar-se, culturalmente, no destino e na
vocação dos portugueses para estarem espalhados pelos vários continentes. No mesmo
princípio se basearão todos os ataques ao processo de descolonização: parte significativa
deles era acerca da degradação das condições de vida e de segurança dos colonos, da
situação política que o Estado português deixava nas ex-colónias e da salvaguarda dos
interesses (económicos, sobretudo) nesses territórios.
Apesar de os defensores da vocação colonizadora – civilizadora ou ecuménica, de
acordo com o seu discurso – terem falado recorrentemente em crise da identidade
nacional, em «morte» do país e em trauma nacional a propósito da descolonização, essas
situações não parecem ter-se verificado, à excepção, mas por outros motivos, do meio
milhão de «retornados» que espontânea ou forçadamente regressaram a Portugal. Assim,
diz Onésimo Teotónio de Almeida, «a redução de Portugal à sua dimensão europeia, após
a descolonização, não provocou no País o trauma que seria de supor»253. O mesmo
entende Joana Miranda, sobretudo comparando com as convulsões nacionais que a perda
de outros impérios causou nas sociedades colonizadoras: «perdemos um império, é um
facto, mas perdemo-lo menos na realidade do que pode parecer, porque já o tínhamos
sobretudo como imaginário»254. Apesar da propaganda do sistema educativo e dos
organismos de propaganda estadonovistas para consciencializar os portugueses da sua
dimensão imperial, é altamente questionável se, de facto, alguma vez a tiveram enquanto
imaginário tangível e sensação de cumprimento do destino e da vocação nacionais.
Esta construção social e cultural de um suposto «modo português de estar no
mundo» associado à colonização foi introduzida «no discurso académico nacional, nos
anos 50, por Adriano Moreira»255 e
rapidamente se operacionaliza e reproduz no discurso do Estado Novo. Pressupõe que o povo
português tem uma maneira particular, específica, de se relacionar com os outros povos,
culturas e espaços físicos, maneira que o individualiza no conjunto da humanidade. Essa
“maneira” é geralmente qualificada com adjectivos que implicam uma valorização positiva:
“tolerante”, “plástica”, “humana”, “fraterna”, “cristã”.256

253

ALMEIDA, Onésimo Teotónio de – A Obsessão da Portugalidade, p. 29.
MIRANDA, Joana – A Identidade Nacional, p. 12.
255
CASTELO, Cláudia – O Modo Português de Estar no Mundo. O luso-tropicalismo e a ideologia
colonial portuguesa (1933-1961). Porto: Edições Afrontamento, 1999, p. 13
256
Idem, ibidem, p. 13.
254

81

Ora, como afirma Sobral, a realidade do colonialismo português é outra bem
diferente: «existiu racismo institucionalizado na relação colonial [...]. Quando tal racismo
deixou de ser aceitável internacionalmente, também depois da Segunda Guerra, foi
substituído por uma teoria da singularidade portuguesa assente na sua capacidade para se
misturar – miscigenar»257. Ou seja, a natureza da colonização portuguesa e a sua
exploração dos territórios e das populações colonizados em pouco diferiram das demais
potências europeias (excepção feita à capacidade de investimento de capitais nas
colónias), e só sente a necessidade de se justificar através de um pretenso humanismo
português e do seu «modo de estar no mundo» quando a comunidade internacional
condenava já qualquer tipo de colonialismo e de racismo. Mesmo recuando mais atrás no
tempo, de acordo com a análise de Rui Aragão,
e talvez ao contrário da ideia comum, o contacto com os vários povos que os navegadores
portugueses conheceram nessa época [expansão] em pouco ou nada contribuiu para o
enriquecimento cultural da Nação. Com efeito, esses contactos ultramarinos não deram
origem a uma assimilação e a uma interiorização de elementos culturais alheios, exteriores,
por forma a constituírem, juntamente com os elementos próprios, ibéricos, uma unidade
cultural específica, autónoma e coesa, capaz de contrabalançar ou substituir de alguma
maneira a civilização que se forjava na Europa.258

Assim, e apesar da inculcação da ideologia colonial pelo Estado Novo, sobretudo
através da escola, «na realidade, raros foram os portugueses que acreditaram
verdadeiramente [...] que por exemplo Angola e Moçambique eram Portugal, parte de
Portugal – tal como o Minho ou o Algarve [...]. Esse carácter fictício da “pátria portuguesa
pelo mundo repartida” imprimiu à descolonização um sentido bem menos dramático do
que aquele que teria tido se as colónias fossem (tivessem sido) realmente Portugal»259.
Eduardo Lourenço vê de forma semelhante o modo como os portugueses lidaram com o
fim do ciclo imperial: «pelo império devimos outros, mas de tão singular maneira que na
hora em que fomos amputados à força [...] dessa componente imperial da nossa imagem,
tudo pareceu passar-se como se jamais tivéssemos tido essa famigerada existência
“imperial” e em nada nos afectasse o regresso aos estritos e morenos muros da “pequena
casa lusitana”»260.
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Ou seja, e independentemente da interpretação feita do ciclo imperial e do seu
encerramento, parte considerável dos autores citados nega, de forma mais ou menos
veemente, a concepção do «modo português de estar no mundo» elaborada pelo Estado
Novo e, contrariando o que as Direitas defendem, rejeita que a descolonização tenha
representado qualquer choque traumático para os portugueses e para a imagem que estes
têm de si próprios e do país. Logicamente, da asserção anterior exceptuam-se os
portugueses que após as independências das ex-colónias africanas se viram forçados a
abandonar as suas propriedades e bens, sendo discutível se o fizeram por pressões das
autoridades nacionais que emergiram nas novas nações africanas ou se o fizeram por não
poderem ou quererem adaptar-se a uma realidade política, económica, social e cultural
que não seria já a do colonialismo e, por conseguinte, não lhes garantiria os privilégios
que a anterior situação proporcionava.
Apesar de, para a maioria da população portuguesa, a descolonização não ter
representado um fenómeno traumático nem uma crise generalizada de identidade, para os
«retornados» e para os defensores das teorias da missão universalista portuguesa e da que
advoga que o destino nacional se cumpre apenas através da presença portuguesa no
mundo (logo, no colonialismo), o fim do ciclo imperial foi, efectivamente, vivido como
um flagelo e representou um profundo trauma existencial. Estes,
quando, num ápice [...], perdemos o nosso “império colonial”, quando a grandeza quantitativa
do nosso território se reduziu bruscamente a um pequeno rectângulo na ponta ocidental da
Europa, e quando a nossa “missão civilizadora” em África foi desmistificada [...] deram-se
conta [...] de que a ideia de “grandiosidade” da sua pátria (a qual sempre lhes pareceu uma
evidência indiscutível e sem a qual não sabem viver) só poderia ser mantida à custa duma
fixação ou dum apego efectivo ao passado histórico (a “regressão psico-histórica”).261

Sobre a ideia de Europa e do lugar de Portugal nela, Rita Ribeiro aponta como
justificação para a sensação de distância de parte das elites intelectuais do país –
sobretudo, até à adesão à CEE – o peso das doutrinas da vocação e do destino imperiais
portugueses262. Rui Aragão defende que «as Descobertas e a Inquisição criaram entre nós
hábitos económicos e atitudes perante a ciência não conformes ao espírito capitalista
nascente na Europa de então», e que, por conseguinte, nos afastaram dela263. Aragão
considera ainda que esse afastamento do «centro intelectual europeu» não foi
compensado pela criação de um «sistema cultural de alternativa [...], referenciador e
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estruturador da sociedade portuguesa»264. Rita Ribeiro acrescenta que esse
distanciamento intelectual é originado pela incapacidade de Portugal entrar na
modernidade à imagem dos Estados do Centro e do Norte da Europa. Assim, entre os
séculos XVII e XX, «agudiza-se a percepção de desencontro e distância de Portugal em
relação à Europa. [...] A Europa parece omissa ou ausente do imaginário nacional [...]. A
configuração identitária nacional permanece auto-centrada e encerrada no círculo do
império ultramarino. Acentua-se a condição periférica de Portugal, muitas vezes
traduzida na ideia de decadência»265. Apesar das tentativas de aproximação à realidade
cultural e política europeia no final do século XIX, empreendida sobretudo pela Geração
de 70, Eduardo Lourenço entende que esses esforços saíram gorados, na medida em que
«essa Europa de onde esperávamos o messias, em vez de nos estimular, melancolizavanos ou humilhava-nos simbolicamente»266.
No século XX, os defensores da vocação colonial e do atlantismo, de que já demos
conta mais atrás, mas também, por exemplo, Agostinho da Silva, opuseram-se, de acordo
com Rita Ribeiro, à ideia de aproximação de Portugal ao modelo social, cultural e
económico europeu, à integração de Portugal na Europa e, sobretudo, a encarar a Europa
como opção prioritária e estratégica de posicionamento do país no mundo. Temiam que,
submetido às influências modernizantes da Europa, fosse se desvirtuasse o carácter
nacional e fosse contrariada a vocação atlantista do país – «a insularização espiritual e
filosófica é, neste sentido, um imperativo patriótico»267. Por outro lado, os defensores da
aproximação e da integração de Portugal na Europa são críticos desta «visão cândida de
um passado idílico e heróico. Do mesmo modo, perspectiva o desenvolvimento do país
numa aproximação aos padrões europeus e não em desvios imperiais ou colonialistas
hipotecadores do futuro do país»268.
Não obstante ser esta a perspectiva dos defensores do rumo europeu, não deixa de
ser relevante notar, como o fez José Manuel Sobral, que os momentos decisivos de
aproximação e de vinculação à Europa se tenham desenrolado em espaços que remetem
para a grandiosidade do passado colonial português: «a cerimónia de assinatura do
Tratado de Adesão teve lugar no mosteiro [dos Jerónimos], o que mostra bem como se
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quis associar esse passado tido como glorioso ao presente e a um futuro que se queria
construir, e no qual se punham esperanças promissoras»269.
Havendo também, nas Direitas que nos propomos estudar, defensores da
integração de Portugal na CEE, estes tendem a frisar a necessidade de o fazermos sem
permitir a erosão e a descaracterização dos traços identitários e históricos de Portugal e
dos portugueses.

1.4.2 – As Direitas radicais em Portugal
Datam, pelo menos, da primeira metade do século XIX as raízes do pensamento
direitista português contemporâneo. Embora as influências da Direita em estudo tenham
provindo, sobretudo, das Direitas radicais que marcaram o século XX português,
nomeadamente as que se arvoraram em torno do Estado Novo, não devemos descurar a
importância e o peso que a tradição direitista de Oitocentos teve na formação dos
caracteres essenciais da Direita radical do pós-25 de Abril. Mais, esta não omitirá nem
deixará de reflectir sobre a grande divisão política que marcou o século XIX português,
assim como as forças afectas ao regime monárquico. Por conseguinte, importa aqui, e em
traços muito sintéticos, recuar ao projecto político e cultural do miguelismo, considerado
por Maria Alexandre Lousada como a «principal expressão da contra-revolução em
Portugal»270.
De facto, é no combate ao liberalismo que se estrutura e começa a sistematizar o
pensamento anti-liberal, anti-democrático e anti-revolucionário que informará os
sucessivos projectos direitistas para o país. Até aí, claramente, sendo fraca, politicamente,
a contestação ao estado das coisas, a preocupação com formulações teóricas que
defendessem a velha ordem era quase desnecessária. Só quando surge um movimento
político capaz de afrontar o sistema, a estrutura, as instituições e o modo de
funcionamento do Antigo Regime é que há a necessidade de erigir um pensamento
reaccionário e de legitimar, teoricamente, a antiga situação, mimetizando e inspirandose, essencialmente, no pensamento contra-revolucionário francês.
A este propósito, Ernesto Castro Leal começa por destacar, de entre os cinco
nacionalismos anti-liberais que existiram no período que vai de 1820 a 1940,
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o nacionalismo contra-revolucionário de finais do século XVIII e princípios do século XIX,
ainda sem estrutura partidária, na qual sobressaíram o Marquês de Penalva, José da Gama e
Castro, José Acúrsio das Neves, José Agostinho de Macedo e António Ribeiro Saraiva, tendo
moldado a justificação político-ideológica do Reinado de D. Miguel (1828-1834), vindo, em
1856, essa área de pensamento a originar o Partido Legitimista.271

Continuando a seguir os cinco nacionalismos anti-liberais destacados por Leal e
organizados cronologicamente, o segundo, dos anos 1910 e 1920, ter-se-ia estruturado
em torno de organizações como o Integralismo Lusitano e a Acção Realista Portuguesa.
O terceiro, eminentemente fascista, nos anos 1920, foi representado pelo Centro do
Nacionalismo Lusitano. O quarto, também de matriz fascista e situado temporalmente
nos anos 1930, expressa-se através do Movimento Nacional-Socialista, de Rolão Preto.
Por fim, o quinto foi um «nacionalismo sincrético dos anos 10 e 20 do século XX, que
combinava elementos do anti-liberalismo e do liberalismo conservador autoritário,
manifestado na Liga Nacional (1915-1918), no Centro Católico Português (1917-1932) e
na Cruzada Nacional D. Nuno Álvares Pereira (1918-1938), que convergirá na ideologia
nacionalista anti-liberal da Ditadura do “Estado Novo”»272. Além do pensamento político
reaccionário, percebe-se também em todos estes movimentos nacionalistas, de modo
análogo ao caso francês, a influência clara do pensamento conservador e reaccionário do
catolicismo.
Voltando aos primórdios do pensamento direitista português, Ernesto Castro Leal
afirma que «pode considerar-se o Marquês de Penalva [...], com a obra Dissertação a
favor da Monarquia (1799), o primeiro doutrinador do discurso anti-liberal,
tradicionalista e contra-revolucionário português», fazendo a defesa do poder absoluto do
monarca273.
Em consonância com a doutrina anti-democrática, organicista e elitista do poder
que atrás debatemos, Leal destaca José Acúrsio das Neves pela sua aversão, teorizada, à
liberdade. Assim, consideravam os contra-revolucionários que, à imagem do que já vimos
em outros pensadores europeus, «a liberdade individualista do cidadão esmagava as
liberdades tradicionais e orgânicas dos povos; a falta de instrução e cultura do povo
impedia a livre e consciente determinação na escolha dos seus representantes»274.
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Sintetizando, o pensamento legitimista português, ou miguelista («contrarevolução, anti-revolução, anti-liberalismo, reacção, tradicionalismo, conservadorismo,
legitimismo... a polémica terminológica é interminável e antiga»275), tal como o seu
congénere francês, foi profundamente anti-revolucionário, contra a separação de poderes
e a favor do poder absoluto do rei. Foi também marcadamente anti-democrático,
organicista (ou corporativista) e elitista, posicionando-se contra a liberdade individual em
detrimento das liberdades tradicionais – e da tradição enquanto tal – e orgânicas (estas
últimas simbolizadas nessa imagem ideal das Cortes Gerais). Atribuiu também um lugar
central na sua doutrina às concepções mais conservadoras e reaccionárias do catolicismo:
ideias que se consubstanciam na divisa «Deus, Pátria e Rei», que, mais tarde, derrubada
a Monarquia, se transformará em «Deus, Pátria e Família». No fundo, como resume
Lousada, um «discurso contra-revolucionário, anti-liberal, corporativo, ultramontano e
protonacionalista [...], o apelo à denúncia do inimigo (o liberal) e à mobilização armada
contra os governos constitucionais, a violência verbal e física»276, fundamentos que
marcarão indelevelmente os movimentos reaccionários da primeira metade do século XX
português, como, por exemplo, o Integralismo Lusitano ou o Nacional-Sindicalismo.
Dedicaram-se ao estudo do Integralismo Lusitano investigadores como José
Manuel Quintas277 e Ana Isabel Sardinha Desvignes278, esta última privilegiando o seu
principal animador, António Sardinha. Por fim, para a análise que faz do NacionalSindicalismo de Rolão Preto, António Costa Pinto apresenta também uma sistematização
do Integralismo Lusitano, seu principal antecedente279. Costa Pinto estabelece ainda uma
relação de continuidade entre o miguelismo e o Integralismo Lusitano (IL)280.
Em «O Integralismo Lusitano para além das Etiquetas», Quintas expõe: i) as ideias
e fontes inspiradoras do IL; ii) o seu pensamento político e o impacto que teve; e, por fim,
iii) o seu legado.
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Em relação ao primeiro ponto, José Manuel Quintas – sendo de notar que o autor
subscreveu, em 2002, aquela que foi «a última intervenção colectiva e pública de
discípulos reconhecidos do Integralismo Lusitano»281 – aponta o nascimento do
Integralismo Lusitano em 1913 e 1914 – texto fundacional e organização efectiva,
respectivamente –, tendo sido fundado por José Hipólito Raposo, Luís de Almeida Braga,
António Sardinha, Alberto Monsaraz e Pequito Rebelo. Estes eram, de acordo com
António Costa Pinto, «conhecidos na comunidade estudantil de Coimbra [onde todos
estudaram] pelo seu comportamento elitista e por um acentuado aristocracismo
intelectual»282.
O Integralismo Lusitano capta não só os monárquicos restauracionistas (muitos
deles exilados em virtude do envolvimento em golpes contra a República, nomeadamente
os de Paiva Couceiro, e regressados a Portugal em 1914283), como também republicanos
desiludidos e recém-convertidos ao ideal monárquico, como António Sardinha e João do
Amaral284.
A Monarquia defendida pelo Integralismo Lusitano era a «orgânica, antiparlamentar, descentralizadora e tradicionalista»285. Ou seja, os integralistas não só se
opunham à República, como também à Monarquia Constitucional derrotada pelos
republicanos, remetendo, assim, para o valor da tradição, corporizado pelo Antigo
Regime e pelo combate de D. Miguel contra o liberalismo e a influência das ideias
culturais, políticas, sociais e económicas estrangeiras e modernizantes.
No fundo, estamos perante uma doutrina organicista – defensora de uma união
natural e inquebrantável entre o Rei e o povo –, tradicionalista, anti-parlamentar e antidemocrática, elitista, defensora do poder absoluto do soberano, corporativa, municipalista
e nacionalista. Um projecto político que nutria um profundo interesse, admiração e
mitificação das tradições e das lendas da história medieval portuguesa e que aí via uma
idade de ouro que urgia recuperar. No pensamento de António Sardinha, nomeadamente
em O Valor da Raça, é ainda conceptualizado «um nacionalismo rácico, mais tarde
abandonado, detectando no imaginário do “Homo Atlanticus” a base da raça
portuguesa»286.
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Quanto ao pensamento político do Integralismo Lusitano e ao impacto que ele
teve, Quintas identifica o esforço dos integralistas por situarem o seu projecto político
como continuador do «que levantara o Reino de Portugal contra as pretensões de Castela,
que fundara a legitimidade da Dinastia de Avis e sustentara a Restauração de 1640; era o
pensamento político que se expressara [...] desde os alvores da nacionalidade até ao
último quartel do século XVII»287. No fundo, à imagem da prática discursiva direitista
que estudámos no primeiro ponto, elege-se uma idade de ouro nacional e mitificam-se os
seus principais episódios e intervenientes, denuncia-se a decadência que se lhes seguiu e
que está a matar o organismo pátrio e, por fim, propõe-se um retomar da velha tradição
num amplo projecto de regeneração da grandeza e da consciência nacionais.
Sobre a sua influência e expressão políticas, tanto José Manuel Quintas como
António Costa Pinto realçam a sua aproximação e colaboração com a governação
ditatorial de Sidónio Pais288. Os integralistas exerceram ainda uma acentuada influência
programática sobre os militares do 28 de Maio. De resto, António Costa Pinto destaca
«três grande fases [do IL]: a primeira que vai da sua fundação até à ditadura sidonista de
1917-18, caracterizada por uma actividade quase exclusivamente ideológica; a segunda,
até 1922, data da suspensão das suas actividades, marcada pela tentativa de criar um
movimento político organizado; a terceira, mais difusa, definida pela proliferação
descentralizada dos seus núcleos, até à dissolução da sua Junta Central em 1932»289.
Pela repercussão das suas ideias em Portugal, pelo apreço que sempre mereceu da
Direita católica e tradicionalista e pelo facto de o seu ideário ter sido também concebido
a partir da experiência do Integralismo Lusitano, devemos deixar uma breve nota acerca
de Plínio Salgado. O intelectual brasileiro, nascido em 1895, viria a formar «o primeiro
movimento de massas do Brasil»290, a Acção Integralista Brasileira. O movimento viria a
beneficiar de um grande crescimento nos anos 1930, tendo
buscado em Portugal o exemplo doutrinário, o Integralismo Lusitano (IL): um movimento de
cunho nacionalista da direita radical com visível formação embasada na precursora do
conservadorismo, a Action Française, que, assim como todos os grupos políticos de
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princípios do século XX, estabeleceu uma resposta prática para a teoria proferida pelo Papa
Leão XIII, em 1891, através da Rerum Novarum.291

Os laços de Plínio Salgado com Portugal e com os pensadores direitistas nacionais
estreitar-se-iam entre 1939 e 1946, período em que esteve exilado no país. Além de, no
Brasil, ser um acérrimo defensor de Oliveira Salazar e do Estado Novo, os contactos que
estabeleceu em Portugal nos anos do exílio e que manteve até ao final da sua vida
granjearam-lhe grande prestígio entre a Direita tradicionalista nacional e referências e
homenagens frequentes nos seus órgãos de imprensa.
Sobre o legado do Integralismo, resulta evidente, por um lado, a experiência do
Movimento Nacional-Sindicalista e a integração de alguns dos seus principais quadros
dirigentes na estrutura político-administrativa do Estado Novo, abdicando, pelo menos
enquanto objectivo imediato, da restauração da Monarquia tradicional. Outros, vindos ou
não do Movimento Nacional-Sindicalista, depois de extinto, juntaram-se à oposição ao
salazarismo. A experiência e as ideias dos integralistas terão também influenciado, em
parte, os grupos de Direita radical do terceiro quartel do século XX português e que foram
estudados por Riccardo Marchi292.
Ainda antes do 25 de Abril, Quintas destaca as «iniciativas com crescente
responsabilidade das novas gerações integralistas, como a Comissão Eleitoral
Monárquica (CEM), o Movimento da Renovação Portuguesa (MRP), ou a editora
“Biblioteca do Pensamento Português”»293.
Além do Integralismo Lusitano, Costa Pinto identifica ainda, como antecedentes
e/ou inspiradores do Nacional-Sindicalismo, o Nacionalismo Português e o seu órgão de
imprensa, A Ditadura, a Cruzada Nacional Nuno Álvares Pereira, a Liga 28 de Maio e o
grupo reunido em torno do jornal Revolução, dirigido por Rolão Preto e consubstanciador
de uma radicalização, no sentido do fascismo, dos mais jovens membros do Integralismo
Lusitano. A multiplicidade de organizações e de projectos político-culturais demonstra
também a falta de unidade das Direitas nos primeiros tempos da Ditadura Militar e do
regime salazarista e a procura de hegemonização de posições destes mesmos grupos. Sinal
disso mesmo, para Costa Pinto, é a fundação da Liga 28 de Maio, no final de 1927, «no
preciso momento em que o governo organizava o “seu” partido [o que] era índice claro
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da dificuldade de unificar a heterogénea base de apoio da ditadura, como, aliás, os
primeiros golpes de 1926 e 1927 anunciavam»294.
O Nacional-Sindicalismo teve uma existência muito curta enquanto organização
legal, entre 1932 e 1934, e, como o próprio nome indica, tinha como principais pilares
ideológicos o nacionalismo de tipo fascista e o corporativismo, aqui designado por
sindicalismo. O Nacional-Sindicalismo «apresentou [...] uma natureza compósita sob o
ponto de vista organizativo, em que um centro fascista, jovem e radical, dirigia uma
organização que nas suas margens de província englobava os sectores mais conservadores
e ultramontanos das elites locais»295.
Na opinião de António Costa Pinto, o Nacional-Sindicalismo representou «um
processo de fascização do Integralismo Lusitano»296. O mesmo autor destaca ainda a
ideologia profundamente imperialista do movimento, o propósito de mitificar o secular
domínio colonial português e de inculcar essa consciência da vocação, da dimensão e do
poder imperiais do país nas concepções identitárias das suas elites nacionais e do seu
povo, sendo ainda defensor de posições «organicistas e anti-capitalistas»297.
Tendo adoptado, rapidamente, um discurso contra o Estado Novo e contra a
política seguida por Oliveira Salazar, o Nacional-Sindicalismo foi proibido em 1934.
Rolão Preto, como vimos, prosseguiria a oposição ao regime e ao Presidente do Conselho,
chegando a colar-se, no pós-guerra, ao Movimento de Unidade Democrática.
Sobre as Direitas nacional-revolucionárias portuguesas durante e, sobretudo, após
a II Guerra Mundial, foi Riccardo Marchi quem mais se dedicou ao seu estudo e análise
sistemáticos. O autor publicou dois trabalhos de fundo que cobrem, respectivamente, os
períodos 1939-1950298 e 1959-1974299 e ainda artigos que exploram mais detalhadamente,
por exemplo, os grupos estudantis da Direita nacionalista na Universidade de Coimbra
entre 1945 e 1974300.
Marchi fala de uma Direita – cuja real importância e influência é difícil avaliar,
pela ausência de outros estudos – que pretendeu, numa primeira fase, regenerar os valores
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que presidiram à Revolução de 28 de Maio de 1926, que era algo crítica do regime
salazarista, por ter abdicado desses princípios, e que foi, sobretudo, uma feroz opositora
da governação de Marcelo Caetano, influenciando ou sendo manejada nessa luta pelos
«ultras» do regime, como, por exemplo, Américo Tomás, Kaúlza de Arriaga ou Franco
Nogueira.
Uma Direita que, pelos objectivos enunciados, estava mais preocupada com a
discussão ideológica e cultural do que com o exercício, meramente pragmático, do poder
e que se apresentava como a mais acirrada defensora da colonização portuguesa. Uma
Direita que tanto era atacada pelos seus inimigos figadais, os democratas (dos antigos
republicanos do reviralho aos comunistas), como pelos homens da situação. Uma Direita
que, apesar de se apresentar como independente, alternativa e crítica, era legal e fazia
parte de um sistema que não pretendia derrubar mas, apenas, reabilitar os nobres
princípios originais.
No período da II Guerra Mundial, diz Riccardo Marchi, «o extremismo de direita
reduz-se apenas à militância pró-Eixo que se tinha congregado, nos anos da guerra, à volta
da revista Esfera e, no imediato pós-guerra, à volta do semanário A Nação»301, tendo
Alfredo Pimenta como sua principal inspiração ideológica. Marchi destaca, ainda, no
segundo pós-guerra, as publicações radicais Távola Redonda (1950-1954), Cidade Nova
(1946-1960) e Tempo Presente (1959-1961).
A revista Tempo Presente inspirará, parece evidente, a escolha do título da
publicação direitista Futuro Presente, uma das fontes principais do nosso trabalho de
investigação. No seu curto período de existência (apenas três anos), a revista publicou
vinte e sete números, pretendendo «constituir uma alternativa de qualidade aos
intelectuais de esquerda (graças, sobretudo, à colaboração de Almada Negreiros, Álvaro
Ribeiro, Miranda Barbosa e Raúl Leal) e, ao mesmo tempo, abrir a obsoleta cultura das
Direitas às correntes contemporâneas»302.
Sobre esta nova geração de militantes da Direita radical que desponta no início
dos anos 1960, diz Marchi que
atravessará os últimos quinze anos do Estado Novo numa rede própria de movimentos e
iniciativas e terá um papel de um certo relevo também na direita radical nos anos da transição
democrática [...]. Ela não é um fenómeno exclusivamente português causado por
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contingências históricas nacionais dos anos 60, mas integra-se no mais amplo quadro
geracional definido, por alguns autores, como o baby boom nacionalista.303

Tinham como ideias orientadoras centrais «Deus, Pátria, Império, Justiça,
Autoridade, Ordem, Espiritualidade e Imanência, Tradição e Renovação, Pensamento e
Acção»304. Esta nova geração de nacionalistas radicais estava já menos ligada à denúncia
da traição do 28 de Maio; «a nova revolução da qual os jovens redactores da Tempo
Presente se fazem vectores é, todavia, de cariz principalmente cultural»305. Como se vê,
a premência da intervenção e da transformação cultural que marcará também o
pensamento da Nova Direita portuguesa, no pós-25 de Abril, remonta ao início dos anos
1960. Tal permanência discursiva, não sendo surpreendente, deve ser compreendida num
quadro em que parte significativa desta geração de activistas da Direita revolucionária se
manterá como militante na Democracia.
Fundamental para o aparecimento desta nova geração de militantes direitistas e
para os seus esforços de revitalização cultural das Direitas do regime foi, sem dúvida, o
início da guerra colonial e o isolamento internacional, quase total, a que o país foi votado
devido ao prosseguimento do conflito e à reiterada indisponibilidade para reconhecer o
direito dos povos colonizados à auto-determinação. Para Marchi,
a guerra de África fornece [...] a esta geração aquele sentimento de Pátria ameaçada, que
tinha mobilizado as gerações nacionalistas precedentes, nos anos conturbados da I República
e do golpismo militar. O sentimento de Pátria ameaçada permite a estes jovens sonharem
finalmente com a própria revolução nacional.306

A guerra colonial dá assim o mote para recuperar, aprofundar e apresentar novos
argumentos e mitos sobre a vocação imperial do país e a natureza indivisível dos
territórios que o compõem, e assegurar a sua lealdade a Oliveira Salazar, firmemente
empenhado em manter, a todo o custo, as possessões coloniais portuguesas. Deste modo,
«a Euráfrica é um dos mitos fundadores do nacionalismo revolucionário português [...].
A Europa não pode amputar-se de África, prolongamento europeu na política, em
geografia física e em tradições»307.
Os restantes princípios político-ideológicos são os mesmos que vimos
identificando ao longo deste texto, nomeadamente a concepção da nação como valor total,
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o anti-individualismo, o anti-liberalismo, o carácter profundamente anti-democrático e,
ainda, o autoritarismo, o anti-comunismo e o organicismo, entre outros já referidos.
Como expressão organizativa desta nova geração nacionalista, Marchi destaca o
Movimento Jovem Portugal, fundado em 1960 por Zarco Moniz Ferreira. O seu órgão de
imprensa foi a revista Ofensiva, até 1961, a que sucedeu a revista Ataque, entre 1961 e
1963. A organização teve núcleos em Lisboa, Coimbra, Porto e Almada, em que «a
experiência da OAS [Organisation de l’Armée Secrète – organização paramilitar francesa
que desencadeou acções terroristas contra a independência da Argélia] é vivida pelos
militantes [...] como uma epopeia a seguir e de se propor no caso nacional»308. Além de
Zarco Moniz Ferreira, foram importantes quadros do Jovem Portugal homens como José
Valle de Figueiredo, Jaime Nogueira Pinto, Vasco Cardoso Lourinho e Manuel de
Almeida Damásio. Neste período, destacaram-se ainda a Frente dos Estudantes
Nacionalistas, o grupo Jovem Europa e o grupo de Coimbra reunido em torno do jornal
Combate, dirigido por Valle de Figueiredo.
Do ponto de vista ideológico e cultural, como vimos, é, essencialmente, um
nacionalismo assente na dimensão imperial portuguesa ou, como o caracteriza Riccardo
Marchi, um «messianismo luso-tropicalista»309, que aponta, desde logo, para o
aproveitamento da polémica teoria de Gilberto Freyre que legitimava a excepcionalidade
da colonização portuguesa e da forma de os portugueses estarem no mundo e se
relacionarem com os restantes povos.
Este «messianismo luso-tropicalista» ter-se-ia traduzido em três correntes
ligeiramente diferentes entre si e correspondentes a diferentes períodos dos últimos
quinze anos do Estado Novo. A primeira delas, característica desta geração da primeira
metade dos anos 1960, era etnocêntrica e baseava-se numa ideia de superioridade
civilizacional dos europeus (logo, dos portugueses), que «deve ser o cerne da construção
imperial, o eixo da hierarquia natural entre as raças, o antídoto à exploração puramente
material das Províncias, mas também deve ser implacável contra as expressões de
ressentimento e de racismo antibranco»310. É, portanto, a primeira resposta dos nacionalrevolucionários ao início dos conflitos nas colónias, nomeadamente em Angola.
A segunda corrente identificada por Marchi remete para o meio estudantil da
Universidade de Coimbra da segunda metade da década de sessenta e para o grupo de
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estudantes nacionalistas aí existente. Desenvolveu uma nova perspectiva acerca da
questão colonial, abandonando, pelo menos discursivamente, as ideias de hierarquização
civilizacional e rácica. Propugnando a afirmação cabal do pluricontinentalismo do país,
propõe «que o nome “Portugal” seja reservado apenas ao Império no seu conjunto; que a
Metrópole passe a chamar-se Lusitânia; que a capital do Império seja transferida para
Luanda [...]. Só com esta conformação imperial, Portugal será plenamente legitimado a
combater a sua guerra em África»311.
Sobre esta Direita revolucionária de Coimbra da segunda metade dos anos 1960 e
do início da década de 1970, trata com profundidade a obra Império, Nação, Revolução,
de Riccardo Marchi. Aí encontramos muitos dos nomes que, depois do 25 de Abril, serão
protagonistas de vários projectos direitistas, como José Miguel Júdice, Francisco Lucas
Pires, Rodrigo Emílio e Pacheco Amorim, entre outros. Além de algumas publicações e
passagens pela direcção da Associação Académica de Coimbra, estes jovens nacionalistas
dominaram politicamente a direcção do Orfeão Académico da Universidade de Coimbra
e fundaram e dirigiram, a partir de 1966, a Oficina de Teatro da Universidade de Coimbra
(OTUC). Criaram, ainda, em 1970, a Sociedade Cooperativa Livreira Cidadela, que
colaborava com o Centro de Estudos Sociais Vector e com a Associação Programa, o que,
somando à intervenção no Orfeão e à criação e dinamização da OTUC, demonstra bem a
linha culturalista da sua acção política.
Por fim, a terceira corrente do «messianismo luso-tropicalista» é corporizada pelo
grupo reunido em torno da revista Política (1969-1974)312. A publicação foi dirigida por
Jaime Nogueira Pinto, foi fundada, também e entre outros, por Francisco Lucas Pires, e
teve José Miguel Júdice, António Marques Bessa e Manuel Maria Múrias como
colaboradores regulares. Esta corrente identifica a «decadência geopolítica da Europa
[...]. Face ao declínio progressivo do eurocentrismo, o realismo geopolítico do
nacionalismo revolucionário partilha da orientação da diplomacia estado-novista do
antigo ministro dos Negócios Estrangeiros Franco Nogueira, pela sua defesa intransigente
de Portugal Império, oposta às tentações europeístas do governo de Marcello Caetano»313.
Como esta última observação deixa patente, além da defesa do império, estas
Direitas nacional-revolucionárias posicionaram-se sempre contra a governação de

311

MARCHI, Riccardo – «Nacionalismo Revolucionário na Crise do Império», p. 342.
Esta revista recupera o título do Órgão de Imprensa da Junta Escolar de Lisboa do Integralismo
Lusitano, editado entre 1929 e 1931.
313
MARCHI, Riccardo – «Nacionalismo Revolucionário na Crise do Império», p. 343.
312

95

Caetano, criticando-lhe a abertura à Ala Liberal, em detrimento dos quadros nacionalistas
do regime, e as pretensões modernizantes, europeístas e, possivelmente, «abandonistas»
das posições portuguesas em África e liberais ou democratizantes do regime em Portugal.
Lembra Marchi que, «em finais de 1969, a crítica nacional-revolucionária a Marcelo
Caetano ainda é temperada pelas frágeis esperanças criadas pela fórmula da “evolução na
continuidade”. E isto apesar do percurso incerto do governo, destacado por José Miguel
Júdice [no primeiro número da revista Política], entre um neocapitalismo tecnocrático
europeísta e o tradicional corporativismo organicista integracionista»314.
Nesse sentido, aclamam a figura de Oliveira Salazar, portador de todas as virtudes
que um estadista deve possuir, em oposição às hesitações e inconsistências de Caetano,
sobretudo a sua determinação empenhada na manutenção total das colónias africanas,
mesmo que votada ao ostracismo pela comunidade internacional.
É também nesta fase que se inicia o contacto e a divulgação das propostas da Nova
Direita francesa, de Alain de Benoist315. Contudo, a radicalização das críticas e da
oposição a Marcelo Caetano levarão à censura da revista. Isto conduz ao acentuar do
afastamento das Direitas radicais em relação ao regime, o que explica que, «no dia 25 de
Abril de 1974, esta geração não levantará um dedo em auxílio do regime. Pelo contrário,
reunir-se-á nos seus grupos para escolher a melhor estratégia de actuação»316.
Como

vimos

anteriormente,

as

Direitas

nacionalistas,

radicais

e/ou

revolucionárias não desenvolveram, no imediato, qualquer esforço para salvar o governo
de Marcelo Caetano, talvez por não ser ainda evidente quem estava por detrás do golpe e
quais as consequências que este implicaria. Como o próprio período revolucionário viria
a comprovar, parte dos militares que fizeram o 25 de Abril também não contavam com o
rumo e a amplitude que a Revolução viria a assumir. No fundo, não esperavam que o
golpe se transformasse em revolução e que o poder, de certa forma, caísse nas ruas.
Tornada evidente a perspectiva de democratização, com a consequente consagração do
pluralismo

político-partidário,

as

Direitas

organizaram-se

politicamente

para

aproveitarem, da melhor forma possível, as oportunidades que o novo quadro lhes
oferecia e para salvarem o máximo do Portugal pluricontinental que lhes fosse permitido.
Como realça Manuel Lucena, com o 25 de Abril de 1974 inicia-se uma
«prolongada crise da direita portuguesa», na qual os seus membros «tiveram de construir
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organizações inteiramente novas e de achar novos dirigentes, ao mesmo tempo que
reformulavam ideologias e programas e tentavam recuperar clientelas dispersas», pelo
que «a recuperação da direita havia, forçosamente, de levar o seu tempo»317. É esse
processo de recuperação, sobretudo no campo ideológico e cultural, e o que sobre ele se
escreveu, que nos propomos estudar e reflectir seguidamente.
Apesar do saneamento político dos principais quadros do regime deposto
(Governo, Acção Nacional Popular, Legião Portuguesa, PIDE/DGS, Administração
Pública e Central e sessenta generais) e das elites económicas do capitalismo monopolista
do Estado Novo, os radicais estiveram «livres das primeiras medidas de saneamento e
exílio, dado não terem desempenhado funções políticas de destaque no anterior regime,
[pelo que] foram os jovens neofascistas que mais rapidamente esboçaram a constituição
de partidos de resistência, aproveitando a nova legalidade»318.
Mesmo tendo em conta a existência efémera da maioria desses «partidos de
resistência» – seriam ilegalizados e suspensos, respectivamente, depois das tentativas de
golpe de Estado spinolistas de 28 de Setembro de 1974 e de 11 de Março de 1975 –, não
deixa de surpreender a quase total ausência de estudos aprofundados sobre as suas
propostas, programa e acção políticos, à excepção das soluções que propunham para o
problema colonial português e também do seu envolvimento na intentona da «Maioria
Silenciosa». Tirando análises circunstanciais do seu papel nos primeiros meses da
Democracia, que analisaremos a seguir, não foram, ainda, abordados enquanto um todo,
ao contrário do que, por exemplo, existe para vários partidos e correntes ideológicas de
Esquerda. E, tendo em consideração que os escassos meses em que existiram, são um
reflexo claro da resistência que os «ultras» do Estado Novo moveram contra a jovem
democracia e ainda da estratégia que adoptaram para a controlar politicamente.
O primeiro esforço de sistematização e de apresentação da miríade de partidos,
grupos e movimentos políticos que nasceu com a Democracia ou que, já existindo,
aproveitaram as novas condições de legalidade que esta lhes oferecia foi feito, logo em
1974, por Rafael Prata, Carlos Santos Ferreira e Vítor Milícias Lopes319. A partir desse
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texto, procuraremos discutir o que se escreveu sobre esta dimensão e para esta cronologia
das Direitas portuguesas.
Mesmo considerando a coexistência desse trabalho com os factos em apreço e o
seu intuito essencialmente informativo, cremos, ainda assim, que este é um documentochave para a compreensão da galáxia político-partidária do pós-25 de Abril. Na obra, os
autores contabilizaram quarenta e oito formações de âmbito político. Destas, vinte e nove
estavam situadas à Esquerda, desde a «Esquerda» (que incluía Partido Socialista, Partido
Comunista Português, Movimento Democrático Português, SEDES, Movimento de
Esquerda Socialista, Base – Frente Unitária de Trabalhadores e LUAR), à «Anarquia» (à
qual corresponderia apenas o Movimento Libertário Português), passando pelos
«Trotskistas» e pelos «Maoistas». Nota ainda para o facto de os autores situarem ao centro
o Partido Popular Democrático (PPD) e o Partido Popular Monárquico.
À Direita, os autores elencaram dezasseis grupos: cinco do Centro-Direita, seis de
Direita e cinco de Extrema-Direita. O Centro Democrático Social (CDS) aparecia, já à
época, como sendo de Centro-Direita. À Direita, o CDS é o partido mais estudado, facto
que se compreende dada a sua longevidade e a preponderância que atingiu no sistema
político português. Os primeiros estudos que incluíram análises sobre o posicionamento
político do CDS foram da autoria de Joaquim Aguiar320 e de Maria José Stock321.
Aguiar lança a discussão que se manterá central em todos os trabalhos que
abordam os primeiros anos de vida do CDS: até que ponto podemos aceitar a autodefinição centrista que os líderes do partido, até 1982, lhe atribuíram? Por um lado, a
rejeição da Constituição de 1976 tornou o CDS a referência eleitoral e partidária para as
Direitas deserdadas do Estado Novo. Por outro, foi, desde o princípio, um refúgio para os
quadros tecno-burocráticos do consulado marcelista322. Mais, o CDS disputou ao PPD «a
distribuição da herança e dos conflitos da União Nacional, da Acção Nacional Popular e
do liberalismo conservador»323. Ou seja, sobre o alegado posicionamento centrista, e
representando, como vimos, o CDS as aspirações dos conservadores, conclui Joaquim
Aguiar que, «a ser justificada esta caracterização do CDS como partido do centro, teria
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de se concluir que o sistema partidário português seria um caso único nas democracias
pluralistas, pois estaria amputado de um subespaço de representação social e
ideológica»324, subespaço que o CDS ocupou de facto. Assim, para Joaquim Aguiar, este
discurso centrista não foi mais do que uma adaptação pragmática às circunstâncias de
então, ainda para mais se tivermos em conta o progressivo encostar à Direita e às posições
conservadoras que o CDS foi protagonizando com o passar dos anos e com o afastar do
clima revolucionário.
Este ilusório posicionamento centrista do CDS é também atestado pelos inquéritos
realizados, sob orientação de Maria José Stock, nos congressos que CDS, MDP, PPD,
PPM e PS realizaram em 1981. Aí se percebe que CDS e PPM tinham os congressistas
que, por exemplo, menos concordavam com a redução das diferenças de rendimento (81%
e 79%, respectivamente) e com a despenalização da interrupção voluntária da gravidez
(26% e 25%, respectivamente). Além disso, os congressistas do CDS eram, dos cinco
partidos em análise, os mais favoráveis ao «desenvolvimento da energia nuclear» em
Portugal (79%), à «redução do controlo público sobre as empresas privadas» (97%) e ao
«aumento das despesas militares» (16% face, por exemplo, a 2% no MDP, 4% no PS e
7% no PSD). Por outro lado, eram também os que menos concordavam com a «igualdade
homens/mulheres» (88%). Ou seja, também os dados fornecidos por Stock contribuem
para a percepção do carácter ilusório do centrismo discursivo do CDS e ilustram a sua
representação das aspirações direitistas.
Richard Robinson também se dedicou, em artigo, ao estudo da história e do
posicionamento político-ideológico do CDS e define-o como «dos quatro partidos
principais, o mais à direita, conservador e católico»325. Para além da particularidade de a
criação do CDS ter sido uma «encomenda» a Diogo Freitas do Amaral, por parte de um
dos sectores militares que haviam feito o 25 de Abril, nomeadamente do coronel Almeida
Bruno (conhecido spinolista), destaca ainda o facto de Freitas do Amaral ser filho de um
antigo ministro de Salazar e de Adelino Amaro da Costa ser membro da Opus Dei326.
Realça ainda o posicionamento centrista enunciado pelos dirigentes do CDS e a influência
e o apoio que o partido recebeu da hierarquia eclesiástica327. Mais relevante, parece-nos,
é o levantar do véu acerca de outra questão que aparece recorrentemente na bibliografia,
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sobretudo sobre a violência política do chamado Verão Quente. Não restando dúvidas
sobre o envolvimento de militantes de base do CDS, como do PPD e até do PS, nos
ataques terroristas a sedes do PCP, da Intersindical e de outros agrupamentos de Esquerda,
o envolvimento ou não dos dirigentes, nomeadamente do CDS, na articulação com
estruturas terroristas como o Movimento Democrático de Libertação de Portugal (MDLP)
e o Exército de Libertação de Portugal (ELP) tem permanecido sem confirmação cabal.
Apesar disso, Robinson afirma que «as relações precisas dos militantes de base do CDS
no Norte com o MDLP, o ELP e o movimento “Maria da Fonte” são obscuras, mas,
publicamente, a liderança do CDS opunha-se à violência»328. Como os estudos do período
revolucionário vêm demonstrando, do posicionamento público à actividade concreta e
subterrânea, vai uma muito longa distância que, neste caso, muito provavelmente, nunca
poderá ser devidamente esclarecida. Voltando ao pretenso posicionamento centrista, e às
incongruências que a actuação de facto significava, como apontou Joaquim Aguiar,
Robinson não deixa de referir a tentativa de capitalização que o CDS fez do voto contra
a Constituição de 1976, de não ter estado em nenhum governo provisório e de não ter
tido, por conseguinte, quaisquer responsabilidades na forma como foi conduzido o
processo de descolonização. Ou seja, ao mesmo tempo procura captar os votos e o apoio
do «bloco conservador» e dos cerca de 650 mil retornados de África, o que, claramente,
afasta o partido do centro político e o conduz à Direita do espectro partidário.
Esse direitismo, de facto, das bases do CDS é acentuado pela captação, em 1976
e em 1979, de parte significativa dos membros do Partido Democrata Cristão (PDC).
Sintoma disso mesmo foram as pressões exercidas no seu II Congresso, em Julho de 1976,
para que o partido se aliasse às forças à sua Direita, nomeadamente ao Movimento
Independnete para a Reconstrução Nacional (MIRN). Contudo, sublinha Robinson, «a
sua direcção resistiu com êxito aos namoros contra-revolucionários»329.
Por fim, o autor analisa o papel que o CDS desempenhou nos governos do Partido
Socialista (1978) e da Aliança Democrática (1979-1983). Relativamente ao projecto de
«nacionalismo liberal» empreendido por Lucas Pires, Robinson intui-lhe o propósito de
trazer para Portugal o exemplo «thatcherista-reaganista». Contudo, tal como Joaquim
Aguiar, considera que o novo CDS de Francisco Lucas Pires viu a sua afirmação e o seu
crescimento bloqueados pelo aparecimento em cena de Aníbal Cavaco Silva no PSD,
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posição que é também defendida por Rui António Madeira Frederico330 e Adolfo
Mesquita Nunes331.
Frederico, em artigo de 2001, dedica-se ao estudo da evolução político-ideológica
do CDS entre 1974 e 1998. O autor destaca a defesa da ordem pública como condição
primeira para o funcionamento verdadeiramente democrático da sociedade e a defesa do
direito à propriedade e à livre iniciativa privadas. Para sublinhar o seu carácter humanista,
o CDS «também defenderia [...] uma rede de segurança social básica [...], ao mesmo
tempo que defendia uma intervenção activa do Estado nos domínios sociais da política
económica; [...] um serviço nacional de saúde tendencialmente gratuito»332. Assim, para
o autor, «o centro era [...] um equilíbrio natural e não somente um posicionamento
“táctico”»333. Um entendimento que é contrário, como vimos, às análises de Aguiar e de
Robinson. Frederico destaca ainda o facto de ter sido a direcção do CDS a primeira a
defender resolutamente a integração europeia como rumo político a seguir. Contudo,
realça também que, logo desde o início, coexistiu com esta direcção que se considerava
centrista uma base de militantes direitistas. Pelo que, «em 74, já havia no CDS quem
falasse em “Deus, Pátria e Família”. [...] Em 74 já havia no CDS quem não fosse liberal,
nem gradualista, nem consensual, nem mesmo parlamentarista»334. E vai mais longe na
sua apreciação crítica dos diversos comportamentos e simpatias ideológicos da cúpula e
da base dos centristas dizendo que, já então, «muitos dos apoiantes do CDS estavam mais
identificados com Salazar ou com linhas conservadoras estritas do “Marcelismo” do que
propriamente com o conteúdo programático centrista, moderado e mesmo democrático
do Programa de 75 e da Declaração de Princípios de 74. Para esta direita, a Europa era
apenas uma muralha legal contra o marxismo»335.
Assim, mais uma vez e apesar do discurso dos líderes e dos documentos públicos
emanados da sua direcção, o CDS tinha como base sociológica militante, apoiante ou
votante, um bloco conservador saudoso do antigo regime e que, mesmo podendo
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identificar-se mais, programaticamente, com o PDC ou com o MIRN, votava, por mero
pragmatismo, no CDS.
Adolfo Mesquita Nunes, um dos quadros da nova geração de dirigentes do CDSPP, escreveu, em 2007, um artigo cujo principal intuito é pôr em causa a suposta
orientação centrista e democrata-cristã do CDS336. Defende que as recorrentes e
contraditórias alterações de matriz e programa ideológicos, consoante a direcção em
funções, comprovam a ausência, desde a sua fundação, de uma doutrina política
hegemónica no seio do partido e comum à maioria dos seus militantes e apoiantes337.
Mesquita Nunes historia a criação do CDS e a intenção de Freitas do Amaral e de Amaro
da Costa de criar um partido que fosse, simultaneamente, de Centro-Esquerda e de
Centro-Direita: um Centro-Esquerda à direita dos socialistas e um Centro-Direita à
esquerda dos defensores do Estado Novo338. Pelo que, considera o autor, foi o centrismo,
e não a democracia-cristã, que marcou os primeiros meses de vida do CDS. Contudo,
mesmo a defesa do centrismo é questionável, não só pelo que atrás discutimos, como pelo
facto de Mesquita Nunes afirmar que, antes de ter optado por Freitas do Amaral, o
directório fundador do CDS convidou Veiga Simão e Adriano Moreira para assumirem a
liderança do partido339. Assim, para Mesquita Nunes, a aproximação à democracia-cristã,
enquanto ideal e, sobretudo, enquanto internacional política, só se teria processado na
sequência do 28 de Setembro de 1974 e da ilegalização de vários partidos direitistas340.
Apesar de considerar que foi o centrismo a marcar os primeiros tempos do CDS,
Adolfo Mesquita Nunes não deixa de pôr em causa a veracidade dessa orientação centrista
proclamada pelos principais líderes do partido. Um pouco na esteira da análise de
Joaquim Aguiar, considera «que um centro só se afirma se estiver entrincheirado entre
dois polos. E no sistema político português, o CDS nunca esteve entre dois polos, antes
pelo contrário. O CDS era a direita portuguesa e era no CDS que a direita portuguesa
votava»341.
Sobre o triunfo de Francisco Lucas Pires em 1983, defende que representou um
confronto entre a linha «centrista», continuadora do legado de Freitas do Amaral e
representada por Luís Barbosa, e a linha liberal, com vantagem para a segunda. A vitória
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de Lucas Pires representou uma ruptura com o programa político que o CDS, até aí, vinha
propondo e «a vitória das bases da província sobre as bases da capital»342, uma tensão
que, como vimos acompanhando, se manifestava no partido desde a sua fundação.
Por fim, cumpre-nos referir dois artigos, publicados em 2016, que privilegiam a
análise dos documentos programáticos e eleitorais que o CDS foi apresentando ao longo
dos anos343. Ana Rita Ferreira reflecte sobre a forma como o CDS se apresentou a
eleições, em 1976, como representante do centro – um centro imaginário, dizemos nós,
que não teria nada de relevante à sua Direita e que, à sua Esquerda, contaria com PPD,
PS e PCP344. Ou seja, como vimos atrás, o CDS procurou capitalizar o facto de nunca ter
tido responsabilidades governativas e de ter votado contra a Constituição de 1976 para se
projectar eleitoralmente – como referem Patrícia Silva e Carlos Jalali, fê-lo, sobretudo,
junto dos descontentes e dos «derrotados» da Revolução: os retornados, os saneados e
exilados, os industriais que viram as suas fábricas nacionalizadas e os latifundiários cujas
terras foram colectivizadas345.
Para Ana Rita Ferreira, o programa eleitoral apresentado pelo CDS às primeiras
eleições legislativas do regime democrático era um projecto essencialmente socialdemocratizante e que continha uma «ligeira “esquerdização” do discurso»346. Uma
esquerdização que vai a contra-corrente com a ligação dos seus fundadores às elites e
estruturas políticas e económicas do Estado Novo e que faz com que Patrícia Silva e
Carlos Jalali ponham também em causa o centrismo do CDS. Até porque, dizem, este não
«se coadunava com a sua real orientação política ou as suas bases de apoio»347. A razão
para esta actuação prende-se, evidentemente, com o pragmatismo político dos seus
fundadores, que viram nessa aproximação ao centro, e até a algumas propostas socialdemocratas, uma necessidade vital para, naquele momento histórico, conseguirem
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assegurar o funcionamento e o sucesso eleitoral do CDS num espectro político-ideológico
que se encontrava muito encostado à Esquerda.
Finalmente, no que respeita ao CDS, consideramos ser ainda relevante recordar a
opinião que, em Agosto de 1976, Eduardo Lourenço teceu acerca do partido. Quanto ao
posicionamento ideológico do CDS, Lourenço declarou que
não é por não ter mais ninguém definido à sua direita que o CDS é um partido de direita e,
praticamente, a direita portuguesa. À sua direita só lhe fica a extrema-direita, ainda não
organizada em partido (na verdade isso seria uma sua objectiva contradição) [...]. O CDS é a
direita pelos princípios que invoca, a visão socioeconómica que defende, os dirigentes que a
guiam, a massa que o segue. Escusado será dizer que tem o direito de ser a direita que é,
fazendo parte desse direito e ilustrando-o as vãs contorções a que publicamente se dedica
para camuflar esse direitismo que não quer ser.348

Ainda no campo que classificaram como «Centro-Direita», e voltando ao retrato
do Portugal político-ideológico que os autores de Portugal Novo fizeram, estava a
DICOPSE (Fundação para a Difusão de Conhecimentos Políticos, Sociais e Económicos),
fundação nascida depois do 25 de Abril com o intuito de preparar os portugueses para a
vida democrática e que contou com a colaboração do Partido Liberal e do Partido do
Progresso349. A DICOPSE teve em Afonso Botelho um dos seus fundadores, nome
também associado ao Movimento da Filosofia Portuguesa e ao Integralismo Lusitano.
À Direita, estavam o Partido Democrata Livre, o Movimento Independente de
Cristãos Portugueses, o Partido da Democracia Cristã, o Partido Liberal, o Partido
Trabalhista Democrático Português, a Convergência Monárquica, a Associação
PROGRAMA, o Partido do Progresso-Movimento Federalista Português, o Movimento
Popular Português e o Partido Nacionalista Português. Regista-se na extensa listagem
elaborada pelos autores de Portugal Novo a ausência do Movimento de Acção
Portuguesa, de Rodrigo Emílio.
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A larga maioria destes partidos só foi abordada, sucintamente, em textos de
Riccardo Marchi350 e Josep Sanchez Cervelló351. A bibliografia existente destaca o terem
sido fundados e captadores de «ultras» do regime deposto, pelo que há muita atenção aos
nomes dos fundadores e principais dirigentes. Releva-lhes ainda a defesa, ainda que com
algumas nuances, de uma política económica que consagrasse o direito à propriedade
privada e à livre iniciativa. Igualmente importante para estes partidos, no sentido da
criação do que entendiam ser uma sociedade verdadeiramente democrática e que,
simultaneamente, respeitasse os valores tradicionais do catolicismo, era a tomada de
medidas que assegurassem a ordem pública. Afirmavam-se, também com ténues
variações discursivas, anti-comunistas e representantes da «Maioria Silenciosa».
Destacavam-se ainda pelo seu apoio ao general António de Spínola, sendo conhecido o
seu envolvimento na preparação e dinamização da manifestação da «Maioria Silenciosa»,
de apoio ao então Presidente da República e tida como capaz de derrotar, pela via do
golpe, o rumo esquerdizante que a Revolução vinha assumindo. Contudo, o que animava
e servia de cimento ideológico a estas Direitas era a defesa do império colonial português,
do Portugal pluricontinental: como já vimos, desde propostas que previam a mudança da
capital para Luanda à criação de uma moeda única, até à mudança do nome do país para
Lusitânia, reservando o termo «Portugal» apenas para a nomenclatura do «Império
Federal», passando pelas mais modestas, que seguiam a via federalista e referendária de
Spínola. Estes partidos e movimentos ultra-direitistas bateram-se duramente pela
salvação do máximo que fosse passível de ser salvo da centenária colonização portuguesa,
e que entendiam ser condição essencial para assegurar uma real independência, soberania
e viabilidade do Portugal metropolitano.
A derrota do golpe de 28 de Setembro de 1974 conduziu a larga maioria destes
partidos à ilegalidade, e, depois do também derrotado golpe de 11 de Março, ao exílio e
à conspiração contra a Democracia e a Revolução portuguesas. Essencialmente
concentrados em Madrid e apoiados financeira e, sobretudo, logisticamente por forças
ligadas ao regime franquista – que temia o alastrar dos ventos revolucionários ao Estado
espanhol –, criaram organizações terroristas como o Exército de Libertação de Portugal
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e o Movimento Democrático de Libertação de Portugal, a que se somou o Movimento
«Maria da Fonte», criado em Braga. Estes três movimentos lançaram uma onda de terror
e de violência contra sedes e militantes comunistas, sindicais e de outros partidos e
organizações (incluindo livrarias) da Esquerda revolucionária e mesmo serviços públicos
conotados com a Esquerda (caso do Serviço Ambulatório de Apoio Local (SAAL) Norte).
Destruíram pelo fogo e pelas bombas edifícios e e veículos e mataram vários militantes
de Esquerda nos seus ataques. A acção terrorista não cessou com a derrota da Esquerda
militar em 25 de Novembro de 1975 e prolongou-se até Abril de 1977, mês do último
ataque da rede bombista.
Pelo impacto que teve, pela destruição que semeou e por ser ainda muito obscuro
o conhecimento que se tem do funcionamento e, sobretudo, de quem fazia parte e de quem
apoiava, de facto, estes grupos bombistas, o tema tem sido alvo de várias investigações.
Contudo, exceptuando o trabalho histórico de Maria José Tíscar352, as investigações sobre
a rede bombista têm partido, sobretudo, de jornalistas353. Estes, partilhando o objecto de
estudo, procuram através de diversos ângulos e abordagens dar a conhecer um pouco mais
destas organizações subterrâneas que deixaram o Norte do país, e não só, a ferro e fogo
entre 1975 e 1977. Os autores tendem a evidenciar: as redes de sociabilidade; os apoios
clandestinos; as estruturas de apoio em Portugal; de onde vinham as armas e como
entravam em território nacional. Procuraram também perceber as interligações com a
resistência que, nas ex-colónias, alguns grupos moveram contra as independências;
distinguir as chefias dos operacionais; destrinçar o que era política e ideologia do que era
simples desejo de violência ou de vingança; e revelar o que aconteceu aos operacionais
depois de desmantelada a rede.
Derrotada a Esquerda militar e o rumo socialista que pretendia imprimir à
Revolução, fechado o ciclo terrorista e institucionalizado o regime democrático, que se
manteria, com algumas alterações constitucionais, até aos dias de hoje, foram abertas as
portas ao regresso dos exilados e dos que combateram, directa ou indirectamente, a
Revolução. As tensões e o fervor revolucionários desapareciam gradualmente, ou eram
deliberadamente apagados, e as novas circunstâncias voltavam a confrontar os direitistas
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com a necessidade de reflectirem sobre as formas de intervenção a privilegiar no novo
quadro político.
Sobre essa fase escreveu Jaime Nogueira Pinto354, dando conta, por um lado, da
integração de muitos destes militantes da Direita radical, por razões de pragmatismo
político, nos partidos da Direita do sistema, PSD e CDS, e, por outro lado, dos que, pelo
mesmo pragmatismo, concluíram não estarem reunidas as condições para a criação e o
sucesso eleitoral de um partido das Direitas mais ideológicas – como o provaram as
experiências falhadas do PDC, do MIRN/Partido da Direita Portuguesa e da Frente
Nacional, de Manuel Maria Múrias. Estes últimos voltaram-se, segundo o mesmo autor,
ou para a vida académica ou para a intervenção cultural e ideológica, quer em publicações
periódicas próprias, quer junto da comunicação social generalista e de quadros da Direita
mainstream. É neste contexto que surge, por exemplo, a revista Futuro Presente,
contando com a colaboração dos principais pensadores desta Nova Direita portuguesa.
Ainda na área cultural, destaca-se a obra de António Araújo, Da Direita à
Esquerda355. O autor reflecte, sobretudo, acerca de uma Direita mais cosmopolita, liberal,
aristocrata e sofisticada e menos sobre as Direitas nacionalistas e radicais. Destaca, como
sinal de aliviamento das tensões revolucionárias, o reaparecimento à luz do dia, nos anos
1980, de uma cultura e sociabilidade de Direita – «os ricos “saíam do armário”, faziam
aos poucos o seu outing e deixaram de ter vergonha de ser ricos»356. Além do retorno da
visibilidade dos comportamentos e sociabilidades elitistas, Araújo destaca ainda o papel
que bandas como os Sétima Legião e, sobretudo, os Heróis do Mar tiveram, no início dos
anos 1980, na ruptura com a cultura musical herdada do período revolucionário. Não só
romperam com o modelo do cantautor como trouxeram, do ponto de vista estético e das
letras cantadas, respectivamente, um revivalismo do anterior regime e uma glorificação
do passado colonial ou, no mínimo, navegador dos portugueses. Por fim, para este emergir
de uma nova cultura de Direita, António Araújo considera ainda ter sido fundamental o
papel desempenhado por Miguel Esteves Cardoso, quer através das suas crónicas
semanais no Expresso, quer nas que publicava em jornais e revistas musicais sobre os
novos sons que vinham do mundo anglo-saxónico. Para o autor, nesta Direita
urbana e sofisticada que despontou em meados de 1980, há uma ruptura declarada com a
direita tradicional, salazarista – e até anti-marcelista –, nacionalista, católica, mas também
354

PINTO, Jaime Nogueira – A Direita e as Direitas. Lisboa: Difel, 1996.
ARAÚJO, António – Da Direita à Esquerda. Cultura e Sociedade em Portugal, dos anos 80 à
Actualidade. Porto Salvo: Saída de Emergência, 2016.
356
Idem, ibidem, p. 22.
355

107

com a chamada nova direita, que surgira pouco antes pela mão de nomes como Jaime
Nogueira Pinto, António Marques Bessa, José Adelino Maltez, Miguel Freitas da Costa,
Nuno Rogeiro e Eurico de Barros.357

Mais recentemente, Riccardo Marchi publicou uma obra em que se dedica ao
estudo das organizações da Direita extraparlamentar no período entre 1976 e 1980358. Em
A direita nunca existiu359, Marchi estuda a intervenção das Direitas extraparlamentares
nas eleições legislativas e nas eleições presidenciais de 1976, apoiando o CDS e Ramalho
Eanes, respectivamente; a evolução do Partido da Democracia Cristã (PDC) e as
dissensões internas que marcaram ininterruptamente a vida do partido na cronologia em
questão; o aparecimento e a evolução do Movimento Independente para a Reconstrução
Nacional/Partido da Direita Portuguesa (MIRN/PDP); o aparecimento e a existência
efémera do Partido da Aliança Portuguesa (PAP), da Frente de Ressurgimento Nacional
(FRATERNA), da Frente de Libertação Nacional Sindicalista (FLNS) e da Frente
Nacional (FN); descreve detalhadamente a participação das Direitas radicais nas eleições
intercalares de 1979 e nas legislativas de 1980 e discute o posicionamento destas face à
Aliança Democrática, bem como os impactos que a governação AD teve no campo
político direitista; aborda a proliferação de organizações e movimentos de defesa e de
representação dos retornados e a sua articulação com as Direitas radicais, nomeadamente
a Inter-Organização dos Refugiados (IOR), o Movimento Nacional de Fraternidade
Ultramarina (FRAUL), a Associação dos ex-Residentes ou Naturais do Ultramar
(ARNU), a Comissão Nacional dos Desalojados e Emigrantes, a Confederação dos
Interesses dos Desajolados (CID) e a Comunidade dos Refugiados de Timor (CRT);
estuda ainda outras associações associadas às Direitas radicais, tais como o Movimento
Nacional dos Empresários Usurpados (MNEU), a Associação de Defesa dos Direitos dos
Accionistas (ADDA), a União dos Espoliados da Revolução de Abril (UERA), a
Associação dos Prisioneiros Políticos Antimarxistas (APPAM) e a Associação dos ExPresos Políticos Antitotalitaristas (AEPPA), a Associação das Vítimas da Reforma
Agrária (AVRA); reflecte sobre o papel do jornal A Rua como interlocutor, durante os
primeiros anos, entre o CDS e as Direitas extraparlamentares; identifica Francisco Lucas
Pires como oficial de ligação entre o CDS e as Direitas radicais; destaca, em contraponto
ao imobilismo dos mais velhos, a militância das organizações juvenis direitistas,
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nomeadamente da JMIRN, da Juventude Nacional Revolucionária e do Movimento
Nacionalista; no campo cultural e de intervenção metapolítica, realça a proliferação de
jornais afectos às várias tendências direitistas, as iniciativas editoriais e a formação de
organizações como o Vector (que já existia antes do 25 de Abril de 1974), o Instituto de
Estudos Portugueses (IEP), a Renovação – Associação Nacional de Estudos Políticos e
Sociais, a Associação de Estudos e Intervenção Política – Impulso e a Universidade Livre;
finalmente, aborda sucintamente o aparecimento organizado de representantes
portugueses da Nova Direita francesa, nomeadamente através das revistas Futuro
Presente e Terceiro Milénio.
Riccardo Marchi, além da dimensão partidária e organizativa das Direitas radicais,
estudou também o «processo de reivindicação identitária, representado eficazmente pelas
mobilizações ocorridas, até aos primeiros anos da década de 1980, à volta das
comemorações do 10 de Junho [...] e do 1.º de Dezembro»360. Esta era uma ExtremaDireita essencialmente juvenil, com presença nas universidades e nas escolas secundárias,
ligada ao Movimento Nacionalista (fundado em 1973, tornado, a seguir ao 25 de Abril,
na organização de juventude do Partido do Progresso e reconstruído e relançado em 1976)
e que se organizava, nas escolas, em Listas Nacionalistas, as chamadas «Listas N»361.
Marchi dá ainda conta da ligação de alguns destes jovens à Juventude Centrista e ao
MIRN, de Kaúlza de Arriaga, e de terem sido apoiados, logisticamente, pelos jornais A
Rua e O Diabo. A partir do início de 1980, as manifestações do 10 de Junho e do 1.º de
Dezembro começam a perder fulgor, facto que Marchi atribui ao esvaziamento da retórica
direitista pela formação e governação da Aliança Democrática. Assim, «com a AD, o
discurso anticomunista e de alternativa à construção do socialismo tornou-se património
dos partidos moderados»362, deixando os jovens do Movimento Nacionalista e os
promotores mais experientes das manifestações nacionalistas sem grande espaço de
manobra. Desiludidos e descrentes na possibilidade de erigirem um partido das Direitas
nacionalistas capaz de competir com as Direitas do sistema, «muitos quadros do MN
participaram, a partir de 1980, na experiência mais importante de combate cultural da
Direita radical: a revista Futuro Presente»363.
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Em texto de 2016, e numa perspectiva mais sintética e de análise da existência das
Direitas radicais entre 1974 e 2010, Riccardo Marchi propõe uma periodização dividida
em quatro fases para a acção da Extrema-Direita portuguesa. A primeira fase teria
decorrido entre 25 de Abril de 1974 e 25 de Novembro de 1975, a segunda entre 1976 e
as eleições legislativas de 5 de Outubro de 1980, a terceira entre 1980 e 2000 e, por fim,
a quarta entre 2000 e 2010364.
Relativamente à primeira fase, como já vimos antes, caracteriza-se,
essencialmente, pela criação e ilegalização dos partidos direitistas e pela sua resistência,
terrorista ou conspirativa, contra o poder revolucionário e contra a via socialista que até
à queda do V Governo Provisório, último de Vasco Gonçalves, estaria, no seu entender,
a ser seguida. O investigador italiano, baseando-se num relatório de 29 de Outubro de
1975 do Serviço de Detecção e Coordenação de Informação (SDCI), diz serem
conhecidas e consideradas pelos serviços de informações, à época, vinte e quatro siglas
de Direita ou de Extrema-Direita. Além dos grupos já referidos anteriormente, surgem
ainda referenciados o Partido Trabalhista Português (PTP), o Partido Democrata Livre
(PDL), o Partido Cristão Social Democrata (PCSD), o Partido Social Democrata
Independente (PSDI), o Partido do Centro Nacional (PCN), o Partido Neo-Nazi, os
Comités Militares pela Revolução Nacional, a Confederação da Indústria Portuguesa
(CIP), a Associação Livre de Agricultores (ALA), o Movimento para a Informação
Objectiva (MIO), a Comissão Católica para a Defesa da Fé, as Equipas de Nossa Senhora,
as Comissões de Defesa das Liberdades Democráticas e os Comités Nacionalistas de
Acção Revolucionária (CNAR).
Ora, somando estes grupos aos que já tínhamos referenciado – e não podendo
aferir da representatividade e real influência da maioria destes partidos, grupos,
movimentos ou associações –, a profusão de siglas dá-nos, pelo menos, uma imagem
impressiva da dinâmica existente nos sectores da Direita radical. Contudo, para aferir o
verdadeiro grau de dinamismo teríamos de perceber se os grupos políticos referidos são
impulsionados por actores políticos diferentes ou se estamos perante um cenário de
simultaneidade na militância e participação. Importará também perceber se estas siglas
servem apenas para assinar documentos e comunicados ou se tiveram, de facto,
organização e actividade próprias. Ou seja, o que pretendemos dizer é que o elencar de
um número tão vasto de nomes de organizações direitistas não nos pode levar a afirmar
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categoricamente uma correspondente influência desses grupos, nem tão pouco a sua real
existência.
Tal como já havíamos dito, também Marchi considera que «estas forças
interpretam o princípio de autodeterminação, contido no programa do Movimento das
Forças Armadas (MFA), como a derradeira possibilidade de salvaguardar os laços entre
Metrópole e Ultramar. Daí o seu apoio táctico ao general António de Spínola»365 . De
resto, entre todos os já referidos, apenas o Movimento de Acção Portuguesa (MAP), de
Rodrigo Emílio, recusava «qualquer estratégia de inserção no novo regime democrático»,
rejeitando, deste modo, a situação sócio-política inaugurada em 25 de Abril de 1974366.
Na segunda fase, 1976-1980, a dimensão partidária da Direita nacionalista radical
expressar-se-á através do PDC, do MIRN e da FN. No mesmo período, Marchi destaca a
importância das publicações direitistas A Rua, O Diabo, Futuro Presente, Retornado,
Barricada e Vária-8367. Realça ainda a criação, em 1980, do grupo Intervenção
Nacionalista, fundado por antigos membros do MAP368, do Instituto de Estudos
Portugueses, fundado em 1978 pelo general Silvino Silvério Marques369, e da Renovação
– Associação Nacional de Estudos Políticos e Sociais, criada em 1977 pelo coronel
Gilberto Santos e Castro e que, «até 1980, funciona como centro de elaboração teórica e
de mobilização organizativa da extrema-direita»370. No plano associativo, foram de vital
importância as associações e os movimentos de retornados371.
Tendo dedicado a sua última obra à investigação sobre esta segunda fase, 19761980, Marchi aponta factores de ordem endógena e exógena para justificar o que
considera ter sido «a inexistência da direita exptraparlamentar [...], ou melhor, da
incapacidade de esta direita construir uma alternativa viável e duradoura às forças
anticomunistas já existentes no parlamento»372.
Como factores endógenos, Riccardo Marchi aponta a «indefinição identitária»
(não assunção do legado salazarista, marcelista ou do Estado Novo como um todo; recusa
do rótulo «Direita» e de se posicionarem nesse lado do espectro político)373, «o
personalismo da elite dirigente» (verificam-se tentativas de alguns líderes tomarem a
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direcção de partidos inteiros; a maioria dos dirigentes estava mais interessada na
promoção nos seus projectos de poder pessoal do que na consolidação e no
desenvolvimento dos partidos direitistas)374, a «fraca radicação territorial» (partidos e
associações das Direitas radicais organizam-se e funcionam do centro para a periferia,
não passaram de pequenos núcleos e tiveram sérias dificuldades em mobilizar o que seria,
tendencialmente, a sua base sociológica de apoio)375 e, por fim, «o carácter grupuscular,
a indisponibilidade para passar do movimentismo à organização partidária, a tendência
para a cisão mais que para a convergência, a ausência de estratégia comum concertada
em momentos decisivos, como na ascensão da AD»376.
Quanto aos factores exógenos, Marchi releva a indisponibilidade do PSD e do
CDS para, oficialmente, se envolverem ou dialogarem com as forças direitistas
extraparlamentares, a estratégia de cooptação de quadros das Direitas radicais que estes
dois partidos seguiram e a capacidade de atracção da AD377. Além da já referida
indisponibilidade para dialogar e fazer acordos políticos, o autor destaca ainda o boicote
que o CDS moveu permanentemente contra as Direitas radicais, procurando
consagrar-se como o partido do ajustamento à direita do espectro político sem qualquer
suspeita de neo-salazarismo; segurar as correias de transmissão com as direitas sociológicas
indispensáveis para consolidar a base eleitoral sempre tentada pelo PPD/PSD sá-carneirista;
evitar o surgimento à sua direita de partidos concorrentes no eleitorado mais conservador e
de sujeitos contestantes à sua hegemonia nesta área.378

Relativamente à estratégia de cooptação de quadros, praticada tanto pelo CDS
como pelo PPD/PSD, Marchi refere que «esta migração é facilitada pelos antigos
camaradas, alguns já orgânicos aos partidos, como Francisco Lucas Pires, outros
influentes na sociedade civil, como José Miguel Júdice»379.
As conclusões que Riccardo Marchi retira do estudo que elaborou são discutíveis,
na medida em que, se é verdade que, enquanto projecto político-partidário autónomo, a
Direita radical nunca conseguiu, sequer, eleger um deputado para a Assembleia da
República, a intervenção cultural e metapolítica das Direitas extraparlamentares não
permite, cremos, apontar de forma tão cabal a inexistência da Direita. Ainda que sem
sucesso eleitoral, as iniciativas editoriais e mesmo a existência de partidos nacionalistas
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funcionaram como desbloqueadores do surgimento, tímido, gradual mas consistente, de
posições políticas cada vez mais à direita por parte dos partidos com assento parlamentar,
nomeadamente com a vitória da Aliança Democrática e com a cooptação de membros das
Direitas radicais para os partidos que a compuseram. Por outro lado, não devemos
descurar os resultados da opção estratégica pela intervenção metapolítica – a Direita
radical fez-se representar em órgãos de imprensa de grande circulação, alcançou
ascendente sobre grupos de estudos dos partidos ou próximos destes, influenciou
dirigentes políticos e, ainda mais relevante, conseguiu granjear apoio para as suas
posições, nomeadamente as que incidiam sobre a necessidade de revogação das medidas
e leis de pendor socialista emanadas do período revolucionário.
Na terceira fase, a última que coincide, parcialmente, com a nossa cronologia, e
descontando as permanências do PDC e da Futuro Presente, «a área radical pulveriza-se
numa panóplia de grupelhos com escassos militantes e capacidade mobilizadora
praticamente nula»380, entrando, a partir de meados da década de 1980, em nova fase
reorganizativa.
Neste ciclo, destacam-se a implementação e a divulgação em Portugal dos
postulados teóricos, culturais e ideológicos da Nova Direita. Eduardo Lourenço, em artigo
publicado em 1979 no jornal Expresso, defendia que «a chamada Nova Direita é apenas
a espuma parisiense, mais que suspeita e vagamente retro de um fenómeno que, em si
mesmo, é menos de ordem ideológica (reaccionário, neofascista ou neo-socialista) que
“cultural” num sentido que tem pouco que ver com o papel, peso e âmbito da velha
cultura»381.
A Nova Direita é introduzida em Portugal, primeiro, através da Associação de
Estudos e Intervenção Política – Impulso, da qual fizeram parte ou participaram nas suas
iniciativas, entre outros, Francisco Lucas Pires, Luís Barbosa, Manuel Cavaleiro Brandão,
José Manuel Seabra, José Luís da Cruz Vilaça, Adriano Moreira, Jaime Nogueira Pinto,
José Miguel Júdice e Maria Valentina Silveira Machado382. Contudo, os principais
divulgadores e defensores desta corrente política em Portugal foram os intelectuais que
se organizaram em torno das revistas Futuro Presente e Terceiro Milénio – cuja
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publicação se iniciou em 1980 e 1981, respetivamente –, como, por exemplo, Jaime
Nogueira Pinto, António Marques Bessa, Nuno Rogeiro e Diogo Pacheco de Amorim,
entre outros. A revista Futuro Presente publicou ainda «os autores da Nova Direita anglosaxónica de matriz liberal (Felix Sommary, Brian Crozier, Robert Moss), da economia
libertária francesa (Henri Lapage), do neoconservadorismo norte-americano (Leo Strauss
e Norman Podhoretz) e da nova economia liberal norte-americana (Milton Friedman e
Friedrich Hayek) da era Reagan»383. Ambas as revistas publicaram também textos de
divulgação da Etologia, nomeadamente de Konrad Lorenz e Robert Ardrey.
Por fim, a quarta fase ficaria marcada, partidariamente, pelo aparecimento do
Partido Nova Democracia, cisão populista e eurocéptica de Manuel Monteiro com o CDS,
e do Partido Nacional Renovador, representante em Portugal de uma Extrema-Direita
eurocéptica, xenófoba, racista e populista que tem estado na ordem do dia em toda a
Europa neste início do século XXI.
Fica assim, e apesar da escassez bibliográfica existente, feito o balanço e o resumo
crítico do que se escreveu sobre as Direitas radicais portuguesas que marcaram os
primeiros dez anos de Democracia. Confirma-se que é um tema que tem merecido pouca
atenção dos investigadores, excepção feita a Riccardo Marchi. Permanecem obscuros e
por deslindar muitos dos aspectos centrais associados a esta corrente política, como
vimos, tão heterodoxa. Do pouco que sobre ela se escreveu, é sobretudo a dimensão da
organização política formal em partidos, sobretudo em 1974, e a fase de terrorismo
bombista de organizações paramilitares clandestinas que tem motivado mais trabalhosde
investigação, sejam eles realizados por historiadores ou por jornalistas. Do existente,
compreende-se que a Direita radical procurou aproveitar a janela de oportunidade aberta
pelo 25 de Abrul de 1974 e o facto de os seus principais pensadores, militantes e activistas
não terem estado associados aos últimos anos de governação estadonovista para
conquistar, pela via representativa, eleitoral e mediática, um papel e um poder que, até aí,
nunca tinha alcançado. Percebe-se também que a sua participação no jogo democrático,
até 28 de Setembro de 1974, se centrou, sobretudo, na luta pela salvaguarda da presença
portuguesa em África. Por fim, discerne-se que o 25 de Novembro de 1975 e o clima
político que se lhe seguiu proporcionaram à Direita radical terreno fértil para a sua
reinserção, reorganização e reinvenção e para procurar, novamente, implantar-se no
terreno. Contudo, o pragmatismo dos seus quadros e o dos seus potenciais eleitores levou
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a que o estabelecimento de um partido direitista eleitoralmente forte fosse bloqueado pelo
apoio, táctico, aos partidos da Direita possível (PSD e CDS). Cumpre, agora, aprofundar
o conhecimento sobre a evolução das propostas políticas, ideológicas e da dimensão
cultural destes diversos grupos, movimentos, partidos e individualidades.
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2 – «Quem hoje quiser saber por onde param os nossos mestres, dê uma
volta pelos cemitérios»: as Direitas radicais e as suas raízes históricas
Neste capítulo, abordar-se-ão os principais eixos e acontecimentos da história
recente de Portugal a partir da perspectiva da Direita radical. Privilegiar-se-ão os
testemunhos e as análises formulados pelos direitistas. Desse modo, dando voz a esses
autores, cremos ser mais proveitosa a aproximação, a compreensão e a discussão acerca
do ideário e dos principais temas que dominaram o discurso histórico da Extrema-Direita
portuguesa. Assim, iremos reflectir, tendo por base a narrativa direitista, sobre a
Revolução Liberal e a contra-revolução miguelista, a República e o regime
pluripartidário, o 28 de Maio de 1926 e a Ditadura Militar, o Estado Novo e o legado
salazarista e, por fim, o marcelismo e o ocaso do regime estadonovista.

2.1 – «A derrota dos verdadeiros portugueses»: anti-liberalismo, miguelismo e
tradicionalismo monárquico
A Revolução Liberal de 1820, a eleição de Cortes Constituintes e a introdução da
Monarquia Constitucional em Portugal deram, mais que não seja pelos actos de
contraposição que se verificaram, o mote para o aparecimento e a organização da contrarevolução, enquanto acção e pensamento, no país. É, em primeira instância, uma reacção
tradicionalista e anti-liberal a uma forma de organização política vista como de
importação, estranha aos costumes, aos valores e às características nacionais e como
tendo sido imposta pela força. Não é, como vimos antes, uma característica original da
contra-revolução portuguesa, antes foi no anti-liberalismo – como também no antirepublicanismo e anti-democratismo – que se forjaram as várias Direitas nacionais. Esse
processo de formação foi decisivamente marcado pela realidade a que, em cada país, se
opunham.
É comum entre a Direita a ideia de que o período recente de degenerescência
nacional se iniciou com a introdução do liberalismo em Portugal. Neste sentido, resulta
evidente que as várias gerações direitistas portuguesas tenham procurado evocar,
recuperar e promover o legado miguelista e a pretensa justeza e razão nacionais que
assistiram as forças absolutistas na guerra civil que assolou o país entre 1832 e 1834.
Estes sucessivos actos de revisão histórica e política almejaram, sobretudo, transportar
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para o seu tempo as características essenciais do combate travado na primeira metade do
século XIX.
Interessará aqui compreender e discutir se, apesar da recusa unânime, à direita, da
herança política, social, económica e cultural do liberalismo, os autores direitistas são
também unívocos na leitura do papel desempenhado por D. Miguel na história política do
país ou se, por outro lado, revelam divergências no que concerne à caracterização e à
valoração do fenómeno miguelista. É também objectivo desta curta alusão e reflexão
acerca do miguelismo e do anti-liberalismo compreender qual a funcionalidade e a
eficácia que os autores direitistas vêem na evocação desse património identitário e
doutrinário desde o século XIX até aos seus dias.
Foi Jorge Babo quem, nas páginas da revista Resistência, procurou fazer um
balanço histórico e político mais profundo acerca das causas e dos efeitos dos combates
travados na primeira metade do século XIX entre liberais e contra-revolucionários –
fractura ideológica que dividiu o país e o conduziu a uma guerra civil. Numa série de
nove artigos intitulada «À procura do tempo perdido: para a história da tragédia
portuguesa», publicada ao longo do ano de 1976, Babo defendeu a teoria de que nesse
período foram forjados dois grandes mitos nacionais que teriam ainda impacto nas
divisões ideológicas do seu tempo: o «mito vintista»384 e o «mito miguelista»385.
É a partir desta concepção do miguelismo enquanto mito que se compreende
melhor a associação feita por João Ameal entre D. Miguel e D. Sebastião. Considerou
Ameal que é válido o lema «os mortos mandam»386, que o «sebastianismo, entendido não
como nostalgia plangente e visionária mas como esperança militante, velada de armas, fé
na reconquista, constituiu em grande escala a ideia-força dos homens do Primeiro de
Dezembro»387 e «que também hoje [1980], neste lance tão sombrio e difícil, no mesmo
plano, mais próximo, Dom Miguel se alteia em plena claridade, imagem viva da presença
do Passado e do Futuro em nós, entre os que mandam e comandam»388.
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Entramos, deste modo, na interpretação histórica de João Ameal, que fez uma
leitura do «mito miguelista», assim como do sebastianismo, não apenas como uma
lembrança saudosa ou como uma recordação honrosa mas para sempre derrotada, mas
antes como um exemplo e um guia de acção futurante, um modelo de conduta e de
princípios que deve servir de inspiração aos que, no seu tempo, combatem forças também
consideradas anti-nacionais e cuja luta parece perdida.
Voltando à «história da tragédia nacional», Jorge Babo começou por caracterizar
a situação do país antes das invasões napoleónicas e da subsequente fuga da corte
portuguesa para o Brasil. Factos que, entre outros, contribuíram para o grassar de um
«descontentamento [que] atingia todas as classes e todos os sectores da vida pública pois
todos eles se sentiam afectados pela crise. Ninguém duvidava de que era inadiável a
procura de uma solução para os males da Pátria»389.
É neste contexto de crise que entram e se difundem em Portugal as ideias liberais,
que, na opinião de Babo, «encontram uma certa audiência no restrito meio ilustrado do
País, mas sem nunca alcançarem nem sequer metade da importância que mais tarde se
lhes pretendeu atribuir por cegueira demagógica»390.
Jaime Nogueira Pinto realizou uma leitura histórica semelhante à de Jorge Babo
relativamente à real abrangência que o ideário liberal alcançou em Portugal – e, mais
tarde, também a do republicano e do democrático – ao considerar que «as chamadas
“revoluções democráticas” portuguesas – a de 1820, a de 1910, a de 1974 – significam,
normalmente, o triunfo dos “notáveis” da classe média urbana [...] gente que vive da
palavra e na palavra e tem do Estado e do Poder, o entendimento oitocentista, verbal,
literato e legalista»391.
Por conseguinte, conclui-se que, para ambos os autores, a influência do
liberalismo ficou muito aquém de alcançar uma parte significativa da população
portuguesa, incapaz de o compreender, desde logo devido à «sua profunda ignorância»392.
Mesmo reconhecendo que existiam uma revolta e um descontentamento generalizados
face aos efeitos sociais e económicos causados pela crise que, então, o país atravessava,
Babo defendeu que a ira do povo era dirigida aos franceses, aos ingleses e à permanência
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da corte no Brasil – no fundo, aos três grupos que responsabilizava pela crise. Deste
modo, e ainda de acordo com o mesmo autor, «o carácter liberal da Revolta de 1820 foi
um acidente, uma excrescência e um equívoco»393. Aqui, é interessante reter que, por um
lado, Jorge Babo não emprega o termo «Revolução» – atitude que veremos também, em
alguns autores, relativamente ao 25 de Abril de 1974 – e, por outro lado, e mesmo
reconhecendo a existência de uma situação de crise insustentável, a terminologia aplicada
é «Revolta de 1820». Esta caracterização configura, desde logo, uma absoluta rejeição do
corpo ideológico do liberalismo e, sobretudo, do seu triunfo em Portugal.
Por conseguinte, a vitória das forças aglutinadas em torno do Sinédrio em 1820
«criou o “Primeiro Mito” de resposta à crise nacional – o MITO VINTISTA – assente em
dois grandes equívocos: um regime liberal apoiado na sua quase totalidade em forças
ignorantes ou hostis ao Liberalismo e uma tentativa de redução do Reino Unido do Brasil
à antiga sujeição colonial»394.
Apesar de, na sequência da Revolta, se ter procedido à eleição de Cortes
Constituintes, por censo restrito e sufrágio limitado, tendente à elaboração de uma
Constituição que passasse a servir de lei fundamental do reino, para Jorge Babo «nada
mudara nas estruturas económicas, sociais e culturais do País»395 e, mais relevante ainda,
«o figurino constitucional funcionava como um corpo estranho, introduzido
artificialmente no organismo público, com todos os perigos inerentes, ou seja, os
previsíveis fenómenos de rejeição futura»396.
Também como consequência política da Revolta, em Julho de 1821 regressou a
Portugal parte significativa da família real e da corte que se encontravam exiladas no
Brasil. E, se D. João VI aceitou e jurou cumprir e fazer cumprir a Constituição redigida e
aprovada pelas Cortes Constitucionais, a Rainha D. Carlota Joaquina recusou-se a fazêlo, constituindo-se assim no pólo aglutinador das forças absolutistas e contrarevolucionárias. Era «um primeiro núcleo de reacção ao novo regime, formado por
intratáveis defensores do Poder Absoluto, de momento isolados, mas já com manifesta
influência no jovem Infante D. Miguel»397. Jorge Babo considera ainda que o liberalismo
ficou indelevelmente associado, nas concepções políticas da maioria da população, à
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independência do Brasil – vista aqui como um trauma e como elemento potenciador da
«tragédia portuguesa» – e ao agravar da crise económica e social em que o país se via
mergulhado398.
O triunfo das ideias liberais, as consequências da sua aplicação em Portugal e o
facto de serem encaradas pelos direitistas como um corpo estranho ao organismo nacional
(concepção organicista da sociedade) são recorrentemente apontados como o início de
um período de decadência do país – travada e invertida temporariamente pela governação
de Sidónio Pais, pela Ditadura Militar e, sobretudo, pelo Estado Novo – que atingiu o seu
apogeu com o 25 de Abril de 1974, o período revolucionário que se lhe seguiu e o regime
nascido dos confrontos e das contradições ideológicas que caracterizaram a Revolução.
Assim, em texto publicado no jornal A Rua, e tendo em conta «a agonia institucionalrepresentativa, que marcou todo o regime monárquico-constitucionalista, ao longo do
período decorrente entre a Revolução de 1820 e a de 1910», considera-se que «nunca o
povo português se identificou com o liberalismo, institucionalizado política e
economicamente»399.
No mesmo sentido, Jorge Babo defendeu que «o drama político português actual
só se pode entender desde que seja colocado no seu contexto histórico, que o mesmo é
dizer como parte integrante de um processo iniciado em 24 de Agosto de 1820, aquando
da ruptura brusca, devido a causas externas, do equilíbrio natural da Nação e do
Estado»400. Resulta assim evidente o estabelecimento de uma narrativa histórica que
remete as causas da, assim entendida, progressiva decadência nacional para o triunfo
político do liberalismo em Portugal e, por outro lado, de uma associação, sempre
reforçada, entre esse triunfo e a influência estrangeira no país. O que, por conseguinte,
implica também a reiterada afirmação de que o liberalismo foi sempre um sistema de
ideias estranho ao povo português. E, se Jaime Nogueira Pinto afirmou que «em 1822
[ano em que a Constituição é aprovada] se traduziu e adaptou a bíblia do liberalismo
hispânico – a Constituição de Cádiz»401, Jorge Babo defendeu que «acabou por se impor
pela força, a uma comunidade sem qualquer tipo de preparação para o receber, o Sistema
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Liberal, de figurino inglês, trazido nas mochilas dos exércitos estrangeiros e na bagagem
dos diplomatas»402.
Ora, se, à direita, a reflexão sobre a Revolução Liberal, e sobre o seu sistema
político, económico, social e cultural, coloca a tónica na sua pretensa imposição pelas
armas, na impreparação da maioria da população para acolher tal sistema e na
inadequação desse figurino político – visto como de importação – às características
nacionais, resulta claro que a construção e a revisão historiográficas direitistas tenderam
a valorizar as acções contra-revolucionárias, encaradas como levantamento nacional de
rejeição a um modelo político imposto e contrário à vontade, ao sentir e às características
essenciais do povo português – o que remete também para uma certa concepção ôntica e
essencialista da nacionalidade que aflorámos já no capítulo anterior.
O primeiro golpe bem-sucedido contra a Monarquia Liberal ocorreu em 27 de
Maio de 1823 em Vila Franca de Xira, ficando conhecido como «Vilafrancada». A
proclamação que aí ocorreu «documenta com clareza a verdadeira fisionomia do
pronunciamento [...]: um acordo táctico e momentâneo entre o Grupo Absolutista,
congregado à volta da Rainha D. Carlota Joaquina e representado na pessoa do Infante D.
Miguel, e o Grupo Liberal Conservador dominado pelo Marquês de Palmela»403. O autor
defende que essa proclamação traduzia a insatisfação e a rejeição generalizadas, situação
que terá contribuído decisivamente para que, a 31 de Maio, D. João VI tomasse posição
a favor dos revoltosos e contra as Cortes. E, após esta primeira derrota do liberalismo
português, Babo questionou: «E em defesa das Cortes? Quem se ergueu? Ninguém. As
Cortes morriam sós e abandonadas, sepultadas em algo pior que o ressentimento: a
indiferença. [...] Dos escombros, nascia um novo Mito: o MITO MIGUELISTA»404.
É este mito, identificado por Jorge Babo, que ecoa nas palavras de João Ameal,
que, partindo da sua leitura de Portugal e do mundo em 1980, proclamou:
soa a hora em que nos cumpre acolher-nos à dominadora presença dos que, entre os
Portugueses de qualquer época, nunca vacilaram, renunciaram ou traíram e travaram as lutas
mais árduas e fizeram frente aos riscos e desafios com força e esperança invencíveis. [...]
Nem o Rebanho nem o Gulag: uma comunidade humana segundo a Lei de Deus, o poder
exercido como serviço do Bem Comum, o respeito das indispensáveis hierarquias, a garantia
dos direitos fundamentais e das possíveis liberdades, o impulso criador ao encontro do futuro
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– princípios orientadores e estruturas básicas do Portugal tradicional que mantêm, com as
adaptações e actualizações necessárias, completa validade. [...] Estamos de novo perante
Dom Miguel I – figura íntegra de vencido exemplar! Na nossa existência de quase nove
séculos, deparamos com muitos vencedores exemplares! [...] As nações, porém, vivem,
duram, persistem no próprio ser tanto graças aos seus vencedores exemplares como aos seus
vencidos exemplares. Se houve, no curso da jornada, causas transitoriamente perdidas, o que
importa é que fossem causas justas, as causas portuguesas. [...] os seus protagonistas são
fiéis depositários de valores que os transcendem – nos quais assenta a perenidade de povos
de missão como o nosso. [...] Eis porque, especialmente consciente da fractura aberta na
nossa vida histórica desde 1834 até aos dias que passam, de olhos postos no Príncipe que nos
ensinou a ganhar bem em Vila Franca, a perder bem em Évora-Monte, a lutar no entanto pela
causa nacional sem medo e sem limite, a confiar que voltemos a ganhar por fim.405

Serve esta longa citação para ilustrar a natureza, a forma, o carácter futurante e o
conteúdo actuante que os direitistas imprimiram ao «mito miguelista». Reitera ainda
questões já abordadas, como a recusa radical do liberalismo e dos sucedâneos princípios
democráticos, a defesa intransigente das hierarquias tidas como naturais e a necessidade
de condicionamento das liberdades e dos direitos em nome do bom funcionamento da
sociedade. Revela o pensamento de uma Direita arreigadamente vinculada aos
tradicionalismos monárquico e católico. Reflecte ainda cabalmente a imagem que a
Direita radical criou de Portugal, das suas origens, do seu espírito, da sua missão e do
carácter do seu povo. Por fim, e também característica da mundividência e da narrativa
direitistas, releva e quase sacraliza as batalhas perdidas – porque justas e necessárias –,
glorificando, por conseguinte, não apenas os «vencedores exemplares», como também os
«vencidos exemplares» que, com a maior das bravuras e imbuídos do espírito das grandes
causas nacionais, se sacrificaram numa luta destinada a uma derrota quase certa – ainda
que encarada como transitória.
No mesmo sentido, António Maria Zorro escreveu nas páginas do jornal A Rua, a
propósito da passagem de século e meio sobre a coroação de D. Miguel como Rei de
Portugal:
da árdua batalha travada em prol da verdade histórica pelos Mestres do Integralismo Lusitano
[...] resultou [...] o reconhecimento de que ele foi um dos reis mais queridos do povo
português e um dos que melhor quiseram servir o seu país. [...] Para o expulsarem, foi preciso
que contra ele se coligassem os grandes potentados europeus e que contra portugueses
lutassem mercenários estrangeiros; para o seu regresso ao lugar que lhe compete na História,
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bastaram-lhe os próprios méritos, engrandecidos na obscuridade do sofrimento e revelados,
pouco a pouco, à claridade serena do estudo e da justiça.406

Das palavras de António Maria Zorro ressalta a convicção de que contra as causas
e interesses nacionais – personificados na governação e na figura mítica de D. Miguel –
se uniram alguns estrangeirados portugueses (espécie de quinta coluna), um grupo de
mercenários e uma forte coligação do partido estrangeiro. Por outro lado, reforça-se o
mito através da afirmação do amor que o povo votava ao Rei. Deve ainda realçar-se o
reconhecimento do papel desempenhado pelos integralistas na reabilitação da imagem de
D. Miguel e na revisão e na reescrita históricas que permitiram enriquecer e fortalecer, à
direita, o mito miguelista. Esforço que, como demonstra Armando Barreiros Malheiro da
Silva, vinha já do século XIX.
Segundo

este

investigador,

os

traços

fundamentais

da

historiografia

miguelista/legitimista a partir da Convenção de Évora-Monte, em 1834, e ao longo de
todo o século XIX, foram:
a) Manipulação subtil da narrativa factualista num sentido claramente miguelófilo e antiliberal. b) Reafirmação inequívoca dos “inauferíveis direitos” de D. Miguel à Coroa [...]. c)
Formulação da tese, muito incómoda para a historiografia liberal, da enorme popularidade de
D. Miguel. d) Denúncia das “enormes falsidades, forjadas contra D. Miguel pela má-fé do
liberalismo” através de um indiscutível revisionismo biográfico. e) Explicação da derrota
miguelista do seguinte modo: o azar das tropas realistas, alguns erros, a falta de energia e/ou
aptidão e as traições dos seus chefes, o insucesso de algumas tentativas de ambos os lados
para se obter uma paz honrosa, a ocorrência de alterações políticas em Espanha e a pressão
externa exercida pela Quádrupla Aliança tornaram possível o impensável, ou seja,
conduziram à rendição do partido realista, o único que “tinha por si a confiança da nação”. f)
Débil negação [...] do epíteto de tirania ou de despotismo atribuído pelos liberais ao reinado
miguelino [...]. g) Crítica indelével à actuação dos políticos liberais após 1834 e exploração
das suas dissensões internas.407

Tal reescrita histórica do período em apreço, assim como a revisão biográfica de
D. Miguel, enformaram e influenciaram decisivamente a narrativa que, já no século XX,
os integralistas viriam a construir acerca da figura e da acção do último monarca
absolutista português. Malheiro da Silva considera mesmo que, graças aos trabalhos dos
contra-revolucionários, «ficou aberto o caminho para um revisionismo histórico frontal e
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exaustivo, abraçado entusiasticamente por um punhado de jovens, desiludidos com a
República de 1910 e inspirados nas propostas maurrasianas da Action Française». Referese, evidentemente, aos homens do Integralismo Lusitano. Nesse trabalho de
«revisionismo histórico e exaustivo», destacaram-se António Sardinha e Alfredo
Pimenta, para os quais «D. Miguel e o fenómeno ideológico, político, religioso e cultomental a ele associado foram um momento alto na reacção do “Portugal autêntico” contra
o “perverso e desnacionalizante” espírito maçónico». A partir da análise dos estudos
históricos de Sardinha, Malheiro da Silva enumera «as traves-mestras da historiografia
integralista»: negar a visão negativa e de terror associada a D. Miguel, procurando
elaborar uma biografia da sua acção política que o dissociasse das principais acusações
feitas pelos liberais; afirmar a legitimidade real de D. Miguel, assente tanto nos cânones
do direito dinástico como na força da aprovação popular do monarca; procurar estabelecer
diferenças entre a doutrina política absolutista e aquilo que foi a governação miguelista;
assacar responsabilidades pela derrota do partido miguelista e pela pretensa decadência
nacional à acção da Maçonaria; analisar os acontecimentos da primeira metade do século
XIX à luz de uma doutrina claramente anti-liberal. Contudo, e como o autor faz questão
de realçar, «não se pode, porém, esquecer que a concretização de um tal programa deuse, sobretudo, a partir da consolidação do salazarismo»408.
Mais tarde, e no que concerne já às Direitas que nos propomos estudar, o
prosseguimento da missão de reescrever e reenquadrar a história de D. Miguel, do
miguelismo e da vitória liberal em Portugal foi objectivo do Instituto Histórico
Tradicionalista, fundado em 27 de Maio de 1979 em Évora-Monte – 145 anos após a
Convenção em que D. Miguel assumiu a derrota perante as forças liberais. Em entrevista
concedida ao jornal A Rua e conduzida por Miguel Alvarenga, três dos fundadores do
Instituto – Norberto de Andrade, João Alarcão e Sebastião Lencastre – declaram que a
«célebre convenção de Évora-Monte, foi, como em 25 de Abril de 74, a derrota dos
verdadeiros portugueses»409. Na conversa, afirmam ainda ter por objectivos «repor a
verdade histórica, ultimamente tão deturpada e fazer apelo aos valores tradicionalistas da
Nação e da cultura portuguesa»410.
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Contudo, e apesar do trabalho de recuperação histórica e ideológica do reinado de
D. Miguel e do absolutismo português de Oitocentos, mesmo um autor conotado com a
Direita tradicionalista como Jorge Babo manteve uma visão menos romântica e
messiânica da acção política do Rei e do sistema derrotados definitivamente em 1834.
Assim, no seguimento da Vilafrancada, Babo considera que
o MITO VINTISTA estava morto, mas ainda se processava, nas profundezas da Consciência
Popular, a gestação do novo Mito, tábua de salvação a que se agarrasse a esperança colectiva
de um Povo [...]. Naturalmente, elaborava-se uma identificação da crise com a constituição,
o Liberalismo Jacobino e a pessoa do Infante D. Pedro, personalização do Movimento
Secessionista, imagem aterradora de um futuro sombrio, cheio de trágicas interrogações [...]
criando, ao mesmo tempo, por um processo de simples contraposição, o MITO
MIGUELISTA, personificado na figura messiânica do Infante D. Miguel.411

Considera ainda que o «mito miguelista» foi «uma espécie virulenta, exaltante,
febril do velho Sebastianismo»412, que existia «um entusiasmo popular que prenunciava
a Idolatria mórbida que o havia de rodear até à queda vertical de Évora-Monte»413 e que
era «um misto de xenofobia, de nacionalismo exacerbado, de fanatismo religioso, baseado
num Catolicismo Paganizado, intolerante e belicoso, [...] tudo envolvido e
consubstanciado no velho fundo sebastianista nacional»414. No fundo, para Jorge Babo,
tratou-se de «um delírio colectivo; profundamente popular, num protesto violento,
desesperadamente confuso»415.
Por tudo isto e por se ter revelado incapaz de suplantar a organização e a estratégia
militares das forças liberais na guerra civil que assolou Portugal entre 1831 e 1834, Babo
afirmou que «o Infante D. Miguel foi sempre um instrumento e um símbolo e nunca um
verdadeiro chefe»416, leitura que, como vimos, contrasta com as análises de João Ameal
ou de António Maria Zorro, por exemplo. Estas visões, de certo modo contrastantes,
atribui-as Jorge Babo ao facto de que, no seu entender, «o papel do Infante D. Miguel tem
sido erroneamente empolado por todos aqueles que abordaram este período da história
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Nacional mais com intuitos polémicos ou apologéticos do que de simples análise
histórica»417.
Contudo, e apesar de criticar aspectos da governação miguelista, como, por
exemplo, a política de perseguições, prisões e terror ou a ausência de um qualquer plano
efectivo tendente à resolução da crise nacional, as palavras mais duras de Jorge Babo –
como dos restantes autores direitistas, independentemente da maior ou menor simpatia
demonstrada por D. Miguel e pelo estertor do absolutismo e do tradicionalismo
monárquico portugueses – são reservadas ao regime que saiu vitorioso da guerra civil, em
1834. Para o autor, «o Liberalismo [...] traduziu-se em Portugal, concretamente, por um
sistema baseado em quatro pilares: a Fraude Eleitoral, o Burocratismo, o Parasitismo
Económico e a Falsificação Sistemática da História»418.
Assim,
o Povo real, desviado à força, do seu processo de desenvolvimento histórico, obrigado a vestir
uma indumentária estranha, em nada conforme com a sua estatura, passou a viver submetido
ao balancé periódico de dois pólos de atracção atávicos: o Anarquismo, que lhe está no
sangue, e o Messianismo Sebastianista, que lhe está no carácter. A História Contemporânea
de Portugal resume-se a uma sucessão ininterrupta de pequenos períodos anárquicos,
violentos e destruidores, e outros tantos períodos de regime autoritário, baseados num sonho
sebastianista, gerado à volta de um homem carismático.419

Da análise e reflexão sobre a forma como alguns intelectuais direitistas encararam
e caracterizaram a Revolução Liberal de 1820, o campo liberal, o campo legitimista e o
fenómeno ideológico, político e social que se formou em torno de D. Miguel, evidenciouse, como principal característica comum aos vários autores, um anti-liberalismo virulento
e a atribuição de todas as responsabilidades pela decadência nacional ao liberalismo.
Outro elemento narrativo comungado pelos vários autores é um regular estabelecimento
de pontes entre os factos estudados e a sua realidade presente, procurando sempre
estabelecer paralelismos e coincidências entre a situação vivida na primeira metade do
século XIX e a que o país vivia no pós-25 de Abril de 1974. Nesse sentido, reveste-se de
crucial importância a veiculação do «mito miguelista», de carácter futurante, como
exemplo histórico conducente à acção no tempo presente. Assim, a figura, a acção e a
pretensa coragem de D. Miguel são vistas como estando munidas de uma renovada
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actualidade. Por conseguinte, e partindo dos trabalhos de revisionismo histórico e
biográfico elaborados ainda no século XIX e na primeira metade do século XX, os
direitistas do Portugal democrático dedicar-se-ão também à continuação desse esforço de
engrandecimento do papel e da obra do último monarca absolutista português. Na
narrativa histórica que constroem, encontramos outros elementos discursivos
fundamentais na mundividência direitista: importância e glorificação dos heróis caídos e
das batalhas perdidas em nome das causas consideradas nacionais e justas; a defesa da
Monarquia e da Igreja tradicionalistas; uma visão essencialista e ôntica da nacionalidade,
atribuindo ao povo português uma missão, um espírito e características únicas que, no
caso em apreço, faziam do liberalismo um corpo de ideias perfeitamente estranho ao
sentir e ao devir nacionais e que só pela força pôde ser imposto e sair triunfante da
contenda entre os «verdadeiros portugueses» e os mercenários, estrangeirados e
potentados europeus conluiados em torno da figura de D. Pedro. Por fim, e como resulta
evidente, a forma como retrataram a guerra civil e as forças que nela se opuseram é
também esclarecedora do tipo de nacionalismo radical que caracterizava então a Direita
portuguesa.
2.2 – «Quem sai do rigorismo nacionalista de um partido único irá cair no pélago
imenso da desordem multipartidária»: contra a República, a Democracia e os
Partidos
Se a Direita radical fora já bastante crítica relativamente ao que considerava ser a
desordem que a Monarquia Liberal semeara no país e se se pronunciara firmemente a
favor do exemplo e do legado históricos do absolutismo régio personificados por D.
Miguel, não causará surpresa que a sua recusa relativamente à República, à Democracia
e ao pluralismo político-partidário tenha sido ainda mais acirrada. Como sublinha Luís
Reis Torgal,
o movimento tradicionalista, absolutista e contra-revolucionário tem o sentido essencial de
conservação de uma ordem política estabelecida historicamente contra a tendência mais ou
menos inovadora do movimento liberal. Assim, foram seus objectivos a defesa do
absolutismo régio, da hierarquia social das três ordens, do catolicismo integral e de uma
cultura “ortodoxa” que não contrariasse os princípios da fé que a igreja romana estatuíra.420
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Assim, mesmo depois de derrotado em 1834, o partido legitimista continuará
empenhado na luta pela concretização dos seus objectivos contra-revolucionários. Fê-lo
através da conspiração política, da tentativa de aproveitamento e direcção de movimentos
como o da Maria da Fonte e da Patuleia e também mediante a publicação de panfletos,
jornais e outras obras de carácter propagandístico e doutrinário. Relativamente à última
dimensão enunciada, Torgal considera que «é certo que o panfletismo foi o tipo mais
característico da literatura contra-revolucionária portuguesa e é verdade que não houve
aqui obras com a dimensão teorética dos escritos de Joseph de Maistre ou do visconde de
Bonald; porém, não poderemos dizer que não existem alguns escritos doutrinários de
relativo valor»421.
Apesar das actividades conduzidas a partir quer do exílio quer do interior, e até do
relativo impacto social e político dos movimentos da Maria da Fonte e da Patuleia, as
fontes consultadas não revelam um grande interesse pela discussão acerca do período da
Monarquia Constitucional. Considera-se, como vimos anteriormente, que esse regime foi
marcado por uma «agonia institucional-representativa»422 e que foi até mais permissivo
do que o regime republicano, nomeadamente em relação aos socialistas. Num artigo
publicado em A Rua e dedicado, sobretudo, à reprodução das opiniões de Oliveira Salazar
sobre a República, afirma-se mesmo que, «se houve uma época em que o socialismo
floresceu em Portugal, quer no aspecto doutrinal, quer mesmo no campo sindical, foi
durante a Monarquia Constitucional. Depois do “5 de Outubro” o socialismo “perdeu o
pio”»423 – análise que, apesar de assentar numa falsidade factual, servia ainda para
demonstrar perplexidade perante as declarações de Mário Soares e do Partido Socialista
em que reivindicavam o estatuto de herdeiros da República e do Partido Democrático.
A fraqueza do liberalismo, a instabilidade política e social que o caracterizou, a
persistência das crises económicas e, em última análise, a sua derrota às mãos dos
republicanos são atribuídas, sobretudo, ao parlamentarismo e à existência de partidos
políticos. Jaime Nogueira Pinto, reflectindo sobre a crise política vivida em 1983,
considerava estrutural a crise do sistema parlamentar em Portugal e realçava as
«experiências malogradas do século XIX (o rotativismo pós-regenerador funcionou em
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condições sociais e políticas muito especiais e foi, como se pode ver pelos seus reflexos
literários, expressos, por exemplo, nos retratos ou caricaturas de políticos traçados em
obras importantes dos grandes escritores coevos – de Camilo a Eça e de Ramalho a Fialho
– uma época de espantosa mediocracia)»424. Em suma, o autor sugeriu a existência de
uma notória e histórica incompatibilidade entre o pluralismo democrático e o modo de
ser e as tradicionais instituições nacionais.
Comum no discurso direitista é a caracterização da Democracia representativa
(seja sob a forma da Monarquia Constitucional, seja sob a da I República, seja, ainda, da
nascida da Revolução de 25 de Abril de 1974) como sendo uma partidocracia. Vasco
Afonso, num artigo sobre o aparecimento do Nacional-Sindicalismo em Portugal,
considera a partidocracia como «um dos piores elementos de perturbação» da vida
nacional425. Não negando o direito à existência de partidos, na medida em que estes que
representam agrupamentos e modos de pensar comuns que existem, de facto, na
sociedade, postula que não lhes pode ser permitido o acesso ao poder. Mais, podem até
manifestar as suas opiniões livremente e procurar influenciar os «organismos
representativos da sociedade»426, mas não poderão jamais ter capacidade de decisão.
Assim,
como instrumentos de poder, os partidos foram sempre em Portugal provocadores de
reaccionarismo. A história do constitucionalismo monárquico é uma série de reacções e
contra-reacções partidárias. A revolta de 31 de Janeiro foi uma explosão de reaccionarismo
antipartidarista, como o foram depois a ditadura franquista, a revolução de 5 de Outubro, a
ditadura de Pimenta de Castro, o presidencialismo de Sidónio e, por fim, o 28 de Maio.427

Apesar da pouca relevância atribuída à Monarquia Liberal, pós-Convenção de
Évora-Monte, fica clara a ideia que dela tinham: um regime fraco, minado nos seus
alicerces quer pela ausência de identificação com a população portuguesa, quer pela
incapacidade dos seus dirigentes de actuarem de acordo com as causas nacionais, quer,
ainda, pela fragmentação do poder real através da existência de partidos oponentes e
detentores do poder legislativo. No fundo, um sistema que encerraria em si as
contradições e as fraquezas que haveriam de redundar no seu derrube pelos republicanos.
Estabeleceu-se um nexo histórico causal, feito a posteriori e já com pleno conhecimento
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do modo como se desenrolou a história política do país, entre o sistema republicano e o –
assim considerado inevitável – derrube e substituição por um regime nacionalista, antipartidário, anti-democrático e anti-liberal.
Contudo, apesar das contradições existentes na Monarquia Liberal e o profundo
descontentamento popular que, entendiam, esta despertava, o triunfo da República em
Portugal não deixou de ser visto como um acontecimento político contraditório com as
características do povo português. Jorge Babo alinhou-se com esta leitura histórica ao
dizer que
quando o Partido Republicano se apoderou do Poder em 5 de Outubro de 1910 [...] repetiuse o fenómeno de 1820: em 1820, um País legitimista com um Governo Liberal; em 1910,
um País monárquico com um Governo republicano. Tal como em 1820, também em 1910 se
tornava possível esta manifesta incongruência contra natura graças ao esvaziamento
ideológico do regime derrubado e à bancarrota subsequente da Classe Política que dele se
servia.428

No artigo «Um erro histórico que vem de longe», publicado no jornal direitista A
Rua, também se procurou evidenciar a pretensa contradição entre o país e o sistema que
triunfou em Outubro de 1910, tendo-se recusado «que a República e a Constituição
respeitem a tríade – Passado, Presente, Futuro – e reflictam o estado de ansiedade dum
povo que não encontra, nas instituições políticas e no regime propugnado, o sistema mais
conveniente para ajuizar das suas possibilidades práticas»429. Nesse artigo, defendeu-se
ainda que «não se quis reconhecer que um povo conservador exige, logicamente, uma
evolução lenta e programada para o progresso, sob pena de trair as suas próprias
convicções»430. Mais tarde, relativamente ao período revolucionário iniciado em Abril de
1974, também se invocou o argumento do pretenso conservadorismo natural do povo
português, utilizado, sobretudo, no que concerne à concepção de «país real» que, para a
Direita, se situaria a Norte de Rio Maior. Portugal teria, assim, um povo eminentemente
legitimista, monárquico, conservador e, depreende-se, impreparado para viver e se
desenvolver num sistema republicano e democrático. Ainda a propósito da I República,
Jaime Nogueira Pinto socorreu-se do mesmo conceito para descrever a derrota do regime
a 28 de Maio: «também a experiência militar da Primeira República se saldou na ponta
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das baionetas, em 1926, sendo as baionetas instrumento do ‘país real’ contra Lisboa»431.
Por outro lado, e tal como em relação ao triunfo do liberalismo, estatui-se também como
elemento fundamental à vitória republicana «o ambiente internacional favorável»432.
Mesmo para um ideólogo e guia da contra-revolução tradicionalista como António
Sardinha, a República mostrou-se, pelo menos durante algum tempo, sedutora face ao
sentimento decadentista finissecular, sobretudo relacionado com o ocaso da Monarquia
Constitucional. A investigadora Ana Isabel Sardinha Desvignes, biógrafa de António
Sardinha, apresenta o republicanismo juvenil do futuro líder do Integralismo Lusitano
como sendo o «de um intelectual que, como tantos outros, confrontado com o estado do
país e o espectáculo diário de derrocada da monarquia não podia senão encarar a
República como única alternativa»433. Idealmente, esta representava para o jovem
Sardinha «uma moral oposta ao descalabro e corrupção da monarquia»434, um «lado
heróico e de algum modo redentor da “pátria decaída”»435 e contendo «a dimensão de
força, dinamismo e messianismo [...] capazes de responder às suas próprias aspirações de
mudança, ao seu pendor visionário e profético»436.
Com efeito, e para desilusão de alguns dos seus apoiantes iniciais, a República
padeceu de um elevado grau de instabilidade política e governativa que a impediu de
controlar e resolver os graves problemas sociais e económicos herdados do anterior
regime deposto. Divergências que se manifestaram, desde logo, na fragmentação interna
do Partido Republicano Português em 1911 e que se traduziram no aparecimento de três
novos partidos: o Partido Democrático (principal alvo dos direitistas), o Partido
Evolucionista e o Partido Unionista. Nesse sentido, Gaspar Bonacho assegura que «a
solução democrática tal como já o foi em 1910 será apenas o paliativo dos que se julgam
oprimidos e procuram nos condicionalismos liberais a fuga de um mal que se hipertrofia
por virtude da própria liberalidade do sistema. Quem sai do rigorismo nacionalista de um
partido único irá cair no pélago imenso da desordem multipartidária»437. O conceito de
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partido único poderá aqui, certamente, ser lido tanto no sentido literal como no de
Monarquia em que o Rei detém o poder absoluto.
A incapacidade política do regime republicano foi, como vimos, atribuída pelos
autores direitistas à «partidocracia». Em artigo dedicado à análise dos partidos políticos
que existiram durante a I República, Barradas de Oliveira enumerou vinte e oito
formações de índole político-partidária. O jornalista (director do Diário da Manhã entre
1966 e 1970) considerou que os partidos dominaram as instituições, o poder e o Estado e
vaticinou que «é da essência das partidocracias criar na opinião pública, como reacção
generalizada e crescente contra os defeitos do sistema, uma atitude antipartido». Acima
de qualquer outro, era o Partido Democrático que representava todos os vícios, erros e
corrupção do republicanismo e do parlamentarismo portugueses. Segundo Barradas de
Oliveira, o Partido «era em Lisboa um partido radical e na província um partido
conservador». A base rural conservadora ganhara-a, ainda de acordo com o mesmo autor,
«com os caciques oportunistas [...] dos antigos partidos da Monarquia». Este recolher de
apoios entre o revolucionarismo urbano e o conservadorismo rural teria permitido ao
Partido Democrático alcançar o predomínio político durante a I República, mas fez, por
outro lado, «concitar sobre si não só a animadversão do País não político, mas também
os ódios dos outros partidos». Mais simpatia mereciam a Barradas de Oliveira o Partido
Unionista e o Partido Evolucionista – este último seria o «partido da moderação, do
esforço de convivência entre todos os portugueses»438. Suscitaram-lhe ainda uma menção
honrosa o Partido Reformista – liderado por Machado Santos e apoiante da ditadura de
Pimenta de Castro –, o Núcleo de Acção Nacional – assecla do sidonismo e ao qual esteve
ligado Fernando Pessoa –, o Partido Republicano Presidencialista – criado para respaldar
Sidónio Pais e o seu projecto de revisão constitucional presidencialista –, o Partido
Republicano Reformador – «tentativa falhada de Egas Moniz, em Abril de 1919, no
sentido da fusão da ala direita republicana (unionista, evolucionista e centrista) num só
partido»439 –, o Partido Radical – que terá elementos ligados ao 28 de Maio de 1926 –, e
o Partido Nacionalista Republicano – «houve quem pretendesse para este partido o nome
de Partido Constitucionalista ou Partido Republicano das Direitas, mas foi o de PNR
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que prevaleceu. [...] Não acompanhou os partidos que alinharam contra a ditadura militar
de 1926»440.
A Direita criticava, deste modo, que a actividade política se circunscrevesse à
acção partidária, funesta, assim o entendia, para a vida nacional, mas procurava ainda
expor o que os seus membros pensavam ser outras incongruências do sistema
republicano; nomeadamente, a origem social dos seus principais dirigentes. Segundo
Vasco Afonso, «da 1.ª República se pode dizer que teve na sua origem pessoas da
aristocracia, quer no sangue, quer na classe. De Teófilo a Arriaga, foi o que já vimos:
ambos de ascendência real. [...] Em compensação, na 4.ª República, também chamada
Estado Novo, predominou nas figuras mais categorizadas a origem do proletariado
rural»441. Por conseguinte, frisou o autor, a análise da origem dos dirigentes republicanos
devia ser alvo de estudo, num trabalho que, segundo ele, produziria resultados
surpreendentes, sobretudo quando posta em perspectiva em relação à composição social
estadonovista. Com esta abordagem, Vasco Afonso procurou descredibilizar totalmente
os republicanos por estes serem, maioritariamente, de ascendência aristocrática e por,
pugnando por um modelo censitário de Democracia representativa, serem menos
democráticos do que o ditatorial Estado Novo na escolha das suas elites políticas e
administrativas.
Outra crítica feita amiúde em relação à Monarquia Constitucional e à I República
prende-se com a condução da política externa do país. De acordo com Manuel Maria
Múrias, ambos os regimes se voltaram quase exclusivamente para o continente europeu,
o que se revelou prejudicial para os interesses e para a soberania do país: «quando
tentámos torná-la [à Europa] no pólo exclusivo da diplomacia portuguesa – perdemo-nos,
acabando entregues, de pés e mãos atadas, à protecção britânica»442. Este editorial de
Múrias, mais do que pretender efectuar uma análise rigorosa dos negócios estrangeiros
portugueses no século XIX e no primeiro quartel do século XX, inseria-se, antes, na
campanha direitista contra a integração de Portugal na Comunidade Económica Europeia
e socorria-se de alegados exemplos históricos da perniciosidade do estreitamento de
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relações políticas, económicas e culturais com a Europa para negar essa opção estratégica,
que se debateu, sobretudo, a partir do 25 de Abril de 1974.
Muito assinalado como outro dos principais defeitos da República foi o anticlericalismo radical, sobretudo associado ao Partido Democrático. Apesar de entender a
Democracia nascida em 1974 como um regime ainda mais prejudicial para o país do que
a I República, sobretudo por ter feito a descolonização, Manuel Maria Múrias não deixou,
apesar disso, de reconhecer, em 1983, que «até agora a jovem democracia portuguesa,
relembrada dos desvarios da I República, tem tido a maior cautela em não afrontar a Igreja
Católica»443. Também Jorge Babo considerou que, apesar de a Direita ser fraca ao tempo
da Revolução de 5 Outubro de 1910 e nos primeiros anos da República, os partidos
republicanos falharam na sua total eliminação devido ao conflito que abriram com a
Igreja. Para Babo, «a Declaração de Guerra à Igreja Católica, num país profundamente
religioso, ainda que, por paradoxal que pareça, paganizado e anti-clerical, teve, como
resultado directo e imediato, forçar a Igreja a uma oposição militante ao Regime,
fornecendo à Falsa Direita [legitimista e tradicionalista] um dinamismo, uma força e uma
influência que ela ou nunca possuíra ou já há muito perdera»444. Advogou, deste modo, a
percepção de que foi a alegada perseguição republicana à Igreja, às suas estruturas e à sua
organização, que motivou os católicos a verem na República uma inimiga primordial e a
cerrarem fileiras contra o regime tendo em vista a protecção e a restauração dos
privilégios eclesiásticos.
E, embora Manuel Maria Múrias assevere no editorial do segundo número de A
Rua que, «em Portugal, os monárquicos sempre serviram a República, sempre que a
República serviu Portugal»445 – como durante a ditadura de Pimenta de Castro e a
República Nova de Sidónio Pais –, a verdade é que a Direita contra-revolucionária e
tradicionalista nunca desistiu de restaurar a Monarquia, não a Monarquia Constitucional,
mas sim a do Antigo Regime. Comparando Monarquia e República, Manuel Maria
Múrias considerou que «exactamente porque se fundamenta na hereditariedade a realeza
sacralizou-se» e que «é o Rei o prolongamento dos séculos que se enterra no fundo dos
tempos, quase sem temporalidade»446. O sistema monárquico seria ainda superior ao
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republicano porque, não vivendo de ideias ou de princípios ideais, viveria «com coisas,
da carne e do espírito de um homem que, sendo o que é, se transubstancia na figura
corporizada da Pátria, não apenas como terra e saudade dos pais, mas também como amor
e futuro dos filhos»447. Essa ausência de história e de enraizamento da República em
Portugal, essa ausência de passado que não lhe permitiria ter futuro e essa alegada
incapacidade de criar um vínculo com a população nacional são vistas como fatais. Pelo
contrário, «a realeza é um laço que nos prende ao princípio e aos princípios – e foi o
sangue que o teceu. O sangue, os séculos e a vontade de Deus»448. Das palavras de Múrias,
podemos reter não só a concepção de que o poder real é de origem divina como,
sobretudo, a ideia de que Portugal e os portugueses foram, desde o início, amparados e
escolhidos por Deus para cumprir uma missão no mundo. No fundo, os portugueses
surgem nesta narrativa como o segundo povo eleito, depois do Judeu, para realizar a sua
obra na Terra.
Maioritariamente defensora do restauracionismo monárquico, como se encontrava
a Direita monárquica durante a I República? Recorremos, novamente, ao artigo redigido
por Barradas de Oliveira a propósito dos partidos políticos na I República. Em relação ao
partido monárquico, o autor considerou que este estava dividido em quatro facções. A
facção maioritária seria a dos «Monárquicos constitucionais, adeptos de D. Manuel II e
da Carta Constitucional»449. Prolongando o confronto ideológico e político do regime
anterior, a segunda facção era composta pelos legitimistas, «adeptos dos sucessores de D.
Miguel I e da causa que os mesmos encarnavam. Era sobretudo uma força moral, com
algumas pessoas prestigiosas, mas sem grande influência no jogo político do regime»450.
A terceira facção, surgida, em 1914, em torno da revista Nação Portuguesa, correspondia
ao Integralismo Lusitano, mais devotada à intervenção cultural e, como mais tarde viria
a classificar-se, metapolítica, do que à participação activa na vida política nacional –
excepto durante os primeiros meses da governação sidonista, em que os integralistas
exerceram influência junto do poder. Por fim, a quarta facção monárquica no período da
I República era composta pelo grupo Acção Tradicionalista Portuguesa (mais tarde,
Acção Realista Portuguesa), que partilhava a origem e o ideário com o Integralismo, mas
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que deste divergiu quanto à questão dinástica, não deixando nunca de apoiar D. Manuel
II e, em 1922, reconhecendo o Pacto de Paris assinado entre constitucionalistas e
legitimistas que conferia ao soberano exilado a total aceitação da sua legitimidade real. A
este último grupo, juntaram-se destacados integralistas como Alfredo Pimenta e Caetano
Beirão451.
Tendo analisado, no ponto anterior, o essencial do pensamento e das
reivindicações legitimistas, e pela influência que virá a assumir no pensamento da Direita
radical do pós-25 de Abril de 1974, importa agora discutir resumidamente o Integralismo
Lusitano e os princípios doutrinários advogados pelos seus principais mestres, António
Sardinha e Alfredo Pimenta.
Ernesto Castro Leal considera que «a mais importante direita antiliberal
portuguesa que surgiu no século XX foi o Integralismo Lusitano, corrente de pensamento
ideológico-cultural e movimento político defensor de um neotradicionalismo monárquico
contra-revolucionário»452. Este historiador define o pensamento político integralista
como sendo defensor da «Monarquia orgânica tradicionalista antiparlamentar, com uma
tendência concentradora (nacionalismo e poder pessoal do rei) e uma tendência
descentralizadora (municipalismo e corporativismo)»453. O municipalismo e o
corporativismo integralistas inspiram-se numa leitura mítica do período medieval e do
seu Estado descentralizado, assim como do seu sistema de ordens sociais. Longe de pôr
em causa o poder absoluto do Rei ou do chefe carismático e o retorno ao municipalismo
e ao corporativismo medievais, «a descentralização aconselhada pelo nacionalismo
apenas se compreende no conjunto das suas soluções. Ela postula, por isso, antes de mais
nada, uma chefia suprema forte e pessoal que se imponha a valer»454. Assim, teorizou
António José de Brito,
a descentralização preconizada pelo nacionalismo integra-se numa visão orgânica e
hierárquica da sociedade. [...] O Poder, [...] servidor do bem supremo que é a unidade, tem
de aceitar a condição de vida da unidade – a variedade, a multiplicidade, que ela reúne, liga,
disciplina e sem as quais não há actos de união possíveis. [...] a descentralização implica,
previamente, uma direcção superior e una, uma força centrípeta que faça convergir as

451

DESVIGNES, Ana Isabel Sardinha – António Sardinha (1887-1925): um intelectual no século, p. 227.
LEAL, Ernesto Castro – «A transformação política da República: as direitas da direita antiliberal». In
ROSAS, Fernando; ROLLO, Maria Fernanda (coord.) – História da Primeira República Portuguesa.
Lisboa: Tinta-da-China, 2010, p. 489.
453
Idem, ibidem, p. 489.
454
BRITO, António José de – «Nacionalismo e Descentralização». A Rua, 26 de Julho de 1979, n.º 163, p.
16.
452

136

diferentes energias. A autoridade ao alto, as liberdades restritas e concretas – de novo, no
dizer de Sardinha – em baixo, eis a fórmula nacionalista.455

O pendor medievalista da doutrinação antiliberal e tradicionalista monárquica dos
integralistas é sublinhada por Ernesto Castro Leal quando defende que estes «vão propor
uma reactualização dos modelos monárquicos de filiação medieval, para uma “nova Idade
Média”, a partir dos valores da raça, da terra e da tradição [...], reconhecendo-se numa
actualização para o século XX da Monarquia contratual, das cortes gerais, da
solidariedade orgânica e da predilecção municipalista»456.
Miguel Real estabelece como elementos distintivos do Integralismo Lusitano face
ao corpo doutrinário propugnado por Oliveira Salazar, além da centralidade que assume
o elemento rácico – sobretudo no pensamento de Sardinha457 –, a eleição do poder
absolutista do século XVIII como modelo político por excelência458. Contudo, realça
Miguel Real, «o endeusamento do conceito de “Nação” como suprema justificação da
acção política imediata [...] fez convergir as ideias de Salazar e as ideias integralistas,
nomeadamente com os elementos da “segunda geração”, menos entusiasmados com a
pureza inicial das ideias de Sardinha e de Pequito Rebelo»459.
Ora, as concepções de Sardinha acerca da identidade nacional e o seu
nacionalismo contra-revolucionário, rácico e místico revestem-se de uma enorme
relevância, visto que parte significativa dos seus postulados serão seguidos e
desenvolvidos por outros pensadores nacionalistas que procurarão, mais tarde,
caracterizar também a nacionalidade. Na obra O Valor da Raça, «Sardinha não hesitava
em construir uma teoria que partia da invenção de uma mítica origem “atlândida do
Luso”, passava pela proclamação do determinismo do elemento rácico», assim como,
elemento dominante, atacava a República, considerando-a «contrária à nacionalidade e à
índole da raça»460. A «tese da existência de um homo atlanticus decisivo para a
compreensão das origens étnicas do povo e da nação portuguesa»461, também apresentada
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em O Sentido Nacional de uma Existência462, será, mais tarde, replicada e aprofundada
por António Quadros nos seus ensaios sobre a nacionalidade e o povo portugueses463.
Além do determinismo rácico, António Sardinha efectuou nos seus escritos críticas
violentas ao protestantismo, à reforma religiosa por este efectuada e ao judaísmo, fazendo
«uso de argumentos inspirados pelas correntes anti-semitas da sua época»464.
Quanto às influências presentes no pensamento de Sardinha, Ana Isabel
Desvignes destaca Hippolyte Taine465, Maurice Barrès466, Henri Bergson467, Vacher de
Lapouge, Jules Soury468 e Georges Sorel469. A estes nomes, Ernesto Castro Leal soma,
relativamente

às

influências

estrangeiras

incorporadas

pela

doutrina

contra-

revolucionária e tradicionalista portuguesa – logo, também na de Sardinha –, os de August
Comte, Joseph de Maistre, Pierre Le Play, Charles Maurras, Jacques Mauritain, Léon
Daudet, Gustave Le Bon e Georges Valois, inspirando-se ainda, de acordo com o mesmo
autor, nos exemplos de Primo de Rivera e de Benito Mussolini470.
Evocado regularmente nas publicações direitistas que existiram em Portugal entre
1974 e 1985, António Sardinha foi aí erigido como figura exemplar e modelar que deveria
inspirar a acção presente. António Maria Zorro descreveu-o como sendo «o primeiro
intelectual português a comandar a batalha contra a partidocracia e o comunismo e,
também, o primeiro a ensinar a corporização política da doutrina social da Igreja e, até, o
primeiro a acreditar publicamente no milagre de Fátima»471. Domingos Mascarenhas
destacou-lhe a «férrea, impetuosa fé de apóstolo» e a concepção do conceito de
«tradição»472.
Pelas razões que vimos apontando na descrição do pensamento político de
António Sardinha e do Integralismo Lusitano, os autores lamentaram o descrédito e a
crítica que, entendiam, foram lançados sobre Sardinha a seguir ao 25 de Abril de 1974.
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Zorro afirmou ter pensado que, passados tantos anos sobre o seu falecimento e
consensualizado o valor do seu legado doutrinário durante o Estado Novo, «já não haveria
que o defender da perseguição implacável dos inimigos nem que pretender repor em suas
mãos defuntas o estandarte condutor de uma revolução restauradora»473. O derrube do
regime estadonovista e o processo revolucionário que se lhe seguiu, assim como a
instituição da Democracia representativa no país, obrigavam, então, os herdeiros do
direitismo contra-revolucionário e tradicionalista do Integralismo Lusitano a fazer essa
defesa e a apontar Sardinha como guia da luta a empreender.
Neste sentido, no artigo já citado de António Maria Zorro, o jornalista de A Rua
pedia às novas gerações direitistas e contra-revolucionárias que não procurassem «fora
de uma Ideia Portuguesa nem de Mestres portugueses o roteiro dessa nova navegação»,
que haveria, inevitavelmente, de sair vitoriosa e de restabelecer a soberania, a honra, a
dignidade e a grandeza nacionais, tal como estas eram entendidas pela Direita. Deviam,
então, essas novas gerações socorrer-se do legado teórico de Sardinha. Nele encontrariam
valores imorredoiros e impassíveis de desactualização, por mais que o mundo evoluísse,
mudasse ou fosse já muito diverso daquele que o autor conhecera, como «a preocupação
absorvente do bem comum, o escrupuloso respeito pela verdade histórica, o culto vivo da
pátria, o remoçamento constante da existência colectiva, a aceitação total do primado do
Espírito». Valores que, para Zorro, nunca ficariam velhos ou perderiam a pertinência e a
actualidade «enquanto, em Portugal e no Mundo, houver homens que resistam à tirania
do número, à tirania da técnica, à tirania do dinheiro, à tirania da força». Era a crença na
vitória final dos seus ideais que, naquela «hora crepuscular», a Direita radical e
nacionalista devia resgatar das palavras do mestre integralista474.
Domingos Mascarenhas, por outro lado, defendeu que os textos de Sardinha
deveriam ser reeditados e divulgados em edições acessíveis, pelo conhecimento e pelo
exemplo que encerram, por poderem «abrir os olhos de muitos que os têm velados pela
espessa fumarada da doutrinação marxista» e para motivarem a juventude para a defesa
da tradição, no seu entender tão vilipendiada e deturpada, e que, para Sardinha, «era “a
permanência no desenvolvimento”, e basta este enunciado para mostrar que o culto da
Tradição pode e deve ser uma atitude dinâmica e não uma posição inerte e retrógrada»475.
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Ou seja, à distância de cinquenta e cinco anos sobre a morte de António Sardinha,
Domingos Mascarenhas via ainda nele a capacidade para fazer do tradicionalismo
monárquico e contra-revolucionário um corpo de ideias atraente, dinâmico e moderno aos
olhos das novas gerações.
Em 1981, mantendo o balanço sombrio, crepuscular e decadente da realidade
nacional pós-25 de Abril de 1974, António Maria Zorro reiterou, algo romanticamente,
que «nesta nova noite caída sobre a amorável e desgraçada terra portuguesa possui a
vívida claridade das estrelas o legado doutrinário» de António Sardinha. Legado que era
composto pelo «culto santificador da Pátria» e que deveria ser usado «como bálsamo para
as chagas que afligem o corpo da Pátria»476.
Tal como Sardinha, Alfredo Pimenta (1882-1950) é considerado unanimemente
como mestre do pensamento direitista, contra-revolucionário, tradicionalista e
monárquico em Portugal. Por essa razão, e à imagem do que sucede com o pensador de
Monforte, Pimenta foi frequentemente evocado e o seu legado engrandecido nas
publicações periódicas associadas às Direitas radicais.
Sardinha e Pimenta coincidem também no facto de não terem, inicialmente,
abraçado o ideário monárquico tradicionalista. E se, como vimos, António Sardinha
começou por perfilhar um republicanismo de índole messiânica e redentora, «o
anarquismo foi a primeira doutrina ético-política que entusiasmou Alfredo Pimenta»477.
Contudo, como referimos atrás, apesar de ter pertencido ao Integralismo Lusitano,
Pimenta afastar-se-á do movimento aquando da «cisão integralista manuelista» para
chefiar a Acção Realista Portuguesa, na qual se revelou «mais marcante a influência do
movimento político Action Française, na promoção do primado do político [sobre uma
intervenção mais metapolítica do Integralismo Lusitano] [...], do sindicalismo
profissional e da organização miliciana [...], dentro do ideário geral integralista»478.
É como «Mestre da Portugalidade» e como exemplo a seguir que Amândio César,
uma das principais figuras da Direita tradicional, sobretudo ligado à poesia e à evocação
histórica, se refere a Alfredo Pimenta479. Mais ou menos nos mesmos moldes, Pimenta,
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em discurso publicado em 1947, sob o título Em Defesa da Portugalidade, assumia-se
como «o doutrinador de Portugalidade»480, e, consequentemente, afirmava-se
monárquico, anti-democrático, anti-liberal, anti-parlamentarista, nacionalista integral,
defensor do autoritarismo contra-revolucionário e do tradicionalismo católico481. A
Monarquia por si advogada era a «pura», a «tradicional», a que «cria o Império», a que
foi «apunhalada pelas costas, em 1834, em Évora-Monte», em suma, a «Monarquia que
ama o Povo, que se confunde com o Povo, que é o próprio Povo – mas o Povo verdadeiro,
e não o Povo dos Partidos, o Povo pulverizado em indivíduos que são números»482. A sua
aversão à Democracia baseava-se, antes de mais, no facto de esta ser, no seu
entendimento, uma importação estrangeira que «nos veio dementar»483. Alfredo Pimenta
justificava o seu anti-liberalismo e anti-parlamentarismo afirmando, respectivamente, que
o «Liberalismo político [...] matou as liberdades profissionais ou corporativas, e as
regalias municipais» e que o «Parlamentarismo [...] é a falsificação do Supremo Interesse
Nacional»484.
Amândio César referiu-se a Alfredo Pimenta como «uma das mais lúcidas culturas
e esclarecidas inteligências da história do pensamento português de todos os tempos»485.
É sempre neste tom laudatório que são escritos os textos, à Direita, sobre o legado
doutrinário do intelectual de Guimarães. César considerou ainda que Pimenta, tal como
atrás vimos em relação a Sardinha, deve servir de exemplo às novas gerações portuguesas
e, por conseguinte, a sua obra deve ser divulgada e o seu exemplo partilhado, seguro de
que estes inspirariam muitos jovens a retomar a sua luta. Foi ainda celebrado como um
homem cuja «inteligência serviu sempre o seu Deus, a sua Pátria e o seu Rei»486.
Em artigo dedicado ao estudo do pensamento do pensador vimaranense, publicado
nas páginas da revista Futuro Presente, António José de Brito retrocedeu até ao
anarquismo inicial de Pimenta e ao seu posterior republicanismo. Com efeito, Alfredo
Pimenta foi militante do Partido Evolucionista, «que desejava transformar no grande
agrupamento conservador da república», defendendo que «este tivesse um chefe pessoal
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em vez de ser dirigido por um directório»487. Tal como António Sardinha, também o
intelectual vimaranense começou a colaborar com o jornal integralista Nação Portuguesa
logo em 1914 – quando ambos ainda não se afirmavam monárquicos. De acordo com
António José de Brito, a ruptura de Alfredo Pimenta com a República terá ocorrido depois
do derrube da ditadura de Pimenta de Castro, em Maio de 1915, em virtude de ter então
entendido que «o regime não tinha possibilidades de singrar dentro de parâmetros
decentes e patrióticos. E, corajosa e coerentemente, volveu-se para a monarquia, mas a
monarquia autêntica, que nada tinha a ver com o statu quo tombado em 1910, antidemocrática e anti-liberal»488. Converteu-se, simultaneamente, à fé católica e à defesa da
Igreja tradicionalista – um pouco à imagem da descoberta religiosa em Sardinha –
«acompanhado de uma forte aspiração ao Absoluto»489.
Por tudo isto, e voltando às palavras de Amândio César, «continua ensinando a
sombra tutelar» de Alfredo Pimenta,
por seu comportamento exemplar. Ele aí está vivo a conduzir-nos. Ele aí está vivo a animarnos. Ele aí está vivo a incentivar-nos. Ele aí está vivo como companheiro neste combate pela
Portugalidade. Ele aí está porque o erguemos como nosso guia. [...] Porque o seu exemplo
era total e totalitário. [...] Não trairemos esse exemplo. Ele nos anima. E nós que nunca
trairemos o Portugal vivo, vilmente vilipendiado, não podemos trair os mortos que foram e
são os nossos mestres.490

Mesmo não tendo ecoado muito nos textos produzidos pelas Direitas radicais entre
1974 e 1985, cumpre ainda registar, sumariamente, outras organizações nacionalistas,
anti-liberais e tradicionalistas que marcaram o período republicano. Nesse campo,
Ernesto Castro Leal destaca «os nacionalismos da Liga Nacional (1915-1918), da
Cruzada Nacional D. Nuno Álvares Pereira (em particular, de 1918 a 1926) e do Centro
Católico Português (em particular, de 1919 a 1926)»491.
No plano das acções contra-revolucionárias, em 1911 e 1912 ocorrem as primeiras
tentativas de restauração monárquica, lideradas por Henrique Paiva Couceiro, e que não
obtiveram qualquer êxito. A primeira incursão militar restauracionista «saldou-se a 9 de
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Outubro, [...] com a exoneração do ministro da Guerra, general Pimenta de Castro,
individualidade da confiança pessoal de Manuel de Arriaga e dos sectores conservadores
do Exército»492. Joaquim Pimenta de Castro viria a recolher o apoio da Direita
tradicionalista e conservadora quando, em 1915, liderou, por um breve período de quatro
meses, uma ditadura no país – «esta experiência ditatorial insere-se indubitavelmente no
contexto da “crise de intervenção” de Portugal na guerra, trazendo à esfera do poder não
só os adversários do Partido Democrático e em geral do “Partido da Guerra”, como os
críticos do parlamentarismo liberal e a facção mais conservadora e tradicionalista da elite
profissional»493.
Seria, contudo, o Sidonismo a concitar o maior número de apoios entre as Direitas
contra-revolucionárias, inclusive entre o próprio Integralismo Lusitano. Sidónio Pais
conquistou o poder depois de um golpe militar realizado em 5 de Dezembro de 1917.
Além da facção conservadora da República, dos desiludidos com a instabilidade
governativa e com a crise económica e social, dos militares e da população devido à
participação na Grande Guerra, o movimento militar que que se gerou em torno de
Sidónio logrou ainda, «factor provavelmente inesperado»494, recolher o apoio do
movimento operário e sindical. Assim, com a liderança carismática e ditatorial de Sidónio
Pais, também «os monárquicos e católicos saíram do ostracismo e foram convidados a
colaborar»495. Opositor à participação portuguesa na I Guerra Mundial e crítico da
governação do Partido Democrático, que, até então, tinha dominado quase totalmente, a
vida política nacional, Sidónio apresentou o seu programa político como sendo de
purificação e de regresso às origens da República, instituindo, nesse sentido, a República
Nova.
Com medidas que visavam o apaziguamento social e que foram bem acolhidas,
«a figura de Sidónio adquiriu repentinamente uma aura espectacular, e depressa ganhou
uma dimensão sem paralelo com a de qualquer outro dirigente republicano». Por
conseguinte, na análise do historiador João B. Serra, «a República Nova é
incompreensível sem o sidonismo, fenómeno onde o apelo sebastianista, recortado num
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fundo de tensões sociais e religiosas, se casa com uma protagonização de tipo carismático
do poder político»496.
A liderança carismática, o apoio popular de que, alegadamente, terá gozado
durante o seu consulado ditatorial, a defesa do presidencialismo e o ataque ao
parlamentarismo demo-liberal fizeram com que, em poema posterior ao assassinato de
Sidónio, em 14 de Dezembro de 1918, Fernando Pessoa o tenha sagrado «PresidenteRei»:
Quem ele foi sabe-o a Sorte,
Sabe-o o Mistério e a sua lei
A Vida fê-lo herói, e a Morte
O sagrou Rei!
Não é com fé que nós não cremos
Que ele não morra inteiramente
Ah, sobrevive! Inda o teremos
Em nossa frente.
[...]
Ainda de longe nos anima
Inda na alma nos conduz
Gládio de fé erguido acima
Da nossa cruz!
[...]
Não sai da nossa alma a fé
De que, alhures que o mundo e o fado,
Ele inda pensa em nós e é
O bem-amado.
[...]
Não mente a alma ao coração.
Se Deus o deu, Deus nos amou.
Porque ele pôde ser, Deus não
Nos desprezou.
Rei-nato, a sua realeza,
Por não podê-la herdar dos seus
Avós, com mística inteireza
A herdou de Deus;
E, por directa consonância
Com a divina intervenção,
Uma hora ergue-nos alta a ânsia
De salvação.
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[...]
Flor alta do paul da grei,
Antemanhã da Redenção,
Nele uma hora encarnou el-rei
Dom Sebastião.497

Nestes versos do poema de Pessoa encontramos os traços fundamentais do que foi
o mito construído em torno de Sidónio e da sua governação: herói de elevada coragem e
moral, exemplo presente e imortal, ungido e coroado por Deus para salvar o seu povo
eleito, líder redentor da pátria decaída e, por fim, encarnação do mito sebástico.
É com base nesses mesmos preceitos mitológicos que Barradas de Oliveira evoca,
no início de 1978, a memória de Sidónio, que «era um Rei! Na figura e no proceder. O
povo assim o entendeu e fez-lhe sentir»498. Face à desordem, ao caos e à inépcia que
entendia ter existido na I República, para o jornalista, «Sidónio tentou afeiçoar o regime
em estruturas mais compatíveis com as realidades da Nação, dar-lhe a ordem que faltava,
moralizar a administração, socorrer os necessitados, fazer cessar as perseguições aos
católicos, dar à comunidade nacional um sentido que fosse efectivamente vida» e, por
tudo isso, conseguiu que os portugueses sentissem «que uma alma nova trespassava a
Nação»499. E, inserindo Sidónio Pais na linha do mito sebástico mas fazendo-o também
herdeiro da Monarquia tradicionalista, heróica e nacionalista que defendia, declarou que
«via nele o povo a incarnação da Esperança que perdera com o desaparecimento de D.
Sebastião, com a derrota de D. Miguel, com a morte prematura de D. Pedro V. Eram as
claridades da Libertação depois do negrume do desespero»500.
Mais prosaica e pragmática é a leitura que a investigadora Ana Isabel Sardinha
Desvignes faz do apoio manifestado pelos homens do Integralismo às ditaduras de
Pimenta de Castro e de Sidónio Pais. Para a investigadora, os integralistas estariam
«certos de que o sidonismo poderia ser a voie royale para a restauração da Monarquia
antiparlamentarista»501. Também da ordem do pragmatismo político, é a consideração de
Desvignes que vê na possibilidade de real participação política uma justificação mais
ponderosa para o apoio integralista a Sidónio. Nele viam «o carismático líder, protótipo
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do chefe autoritário que a Europa começava a produzir naqueles anos» e, «sem qualquer
dúvida, a transição sonhada para o governo anti-democrático e anti-parlamentar»502.
Contudo, e apesar dos esforços empenhados junto de Sidónio Pais no sentido da
restauração da velha Monarquia tradicionalista, não conseguiram nunca demovê-lo de
implantar a República Nova. Razão pela qual, ainda antes do assassinato do Presidente
da República, os integralistas acabaram por retirar o seu apoio ao «Presidente-Rei».
A última tentativa contra-revolucionária, antes do 28 de Maio de 1926, foi a
«abortada aventura da Monarquia do Norte»503, tentativa de restauração monárquica
ocorrida em Janeiro de 1919, dias depois da morte de Sidónio – embora o golpe viesse já
sendo preparado pelas forças reaccionárias. O fracasso da experiência da Monarquia do
Norte, atribuído quer à lassidão de parte significativa do campo monárquico, quer às
indecisões e fraquezas demonstradas por Paiva Couceiro e por D. Manuel II, aspirante ao
trono e apoiado pela Causa Monárquica, ditaram a ruptura definitiva dos integralistas com
D. Manuel e conduziram ao exílio vários elementos afectos à Extrema-Direita de então,
nomeadamente António Sardinha.
A actividade do Integralismo Lusitano foi retomada em 1921, com o regresso de
Sardinha do exílio espanhol, mas já sem a influência que o movimento tivera entre 1914
e 1918. Seria preciso esperar pela Revolução de Maio de 1926 e, depois, pela táctica
sincrética de Salazar para federar em seu torno as várias Direitas, para que a contrarevolução portuguesa pudesse, finalmente, triunfar – sem, contudo, conseguir restaurar a
tão desejada Monarquia.
Da curta exposição que atrás fizemos acerca das principais ideias e acções
defendidas e empreendidas pelas Direitas contra-revolucionárias portuguesas durante a I
República, evocadas como exemplos pelas Direitas radicais no período pós-Revolução de
Abril, cremos ser relevante salientar algumas das suas principais características:
arreigadamente nacionalistas; defensoras da Monarquia e do catolicismo tradicionalistas;
essencialmente ligadas ao partido legitimista; anti-liberais; anti-democráticas (opondo-se
ao que consideram ser a tirania do número e das multidões); maioritariamente antirepublicanas (não esquecendo, contudo, os sectores republicanos mais conservadores e
reaccionários, nomeadamente os associados ao Partido Evolucionista e a outros partidos
mais pequenos que antes referimos); anti-parlamentares e anti-partidárias (por os partidos
gerarem o que consideram ser a «partidocracia»); defensoras das hierarquias tradicionais;
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organicistas; portadoras de uma visão altamente restritiva dos direitos e das liberdades
individuais; anti-racionalistas (rejeitando o que consideram ser a tirania da técnica e
propugnando a revalorização dos mitos nacionais e religiosos); adeptas de um poder,
idealmente régio, individual, uno, centrípeto e absoluto por parte de um chefe carismático;
proponentes das teorias municipalistas e corporativistas neomedievais, tendentes à
restauração das antigas hierarquias sociais.

2.3 – «Reaportuguesar Portugal»: o 28 de Maio de 1926 e a Ditadura Militar
Depois das falhadas incursões de Paiva Couceiro, da efémera e mal-sucedida
Monarquia do Norte e da também fracassada Revolta dos Generais, em 18 de Abril de
1925, um bloco heterogéneo de forças, encabeçado por forças militares, derrubou, em 28
de Maio de 1926, o sistema demo-liberal republicano.
Os autores da Direita radical são unânimes em apontar o 28 de Maio como uma
revolução, antes de mais, realizada contra os partidos ou, como preferiam chamar-lhe, a
partidocracia. Apontam-lhe ainda a originalidade de ter sido levada a cabo por um grupo
ideologicamente dissimelhante e sem uma ligação maioritária a qualquer partido. Como
frisa Vasco Afonso, «o 28 de Maio não fora um movimento de partido, mas a reacção
generalizada dos portugueses contra determinado esquema de governo em falência
manifesta»504. Ou, como refere Manuel Maria Múrias – filho de um dos dois civis que,
juntamente com os militares, encabeçaram o Revolução –, «farto da rapacidade e
desonestidade dos partidos, o Exército [...] levantou-se [...] e acabou com a I República
de famigerada memória»505. Em livro dedicado exclusivamente ao estudo do 28 de Maio,
Eduardo Freitas da Costa realçou que
a primeira dessas exigências [da ansiedade portuguesa que entendia existir] [...] era [...] a de
repelir o “invasor”; que era, neste caso, o parlamentarismo partidocrático

– com a

consequente diluição da autoridade e responsabilidade do poder [...], o decorrente
afrouxamento das estruturas e articulações sociais, o fatal descalabro da vida económica, a
natural deterioração da ordem e da segurança colectivas [...], a inevitável e final substituição
do “justo império da lei” pelo tirânico domínio da arbitrariedade e da prepotência
plutocráticas.506
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Em palavras que poderia aplicar ao pós-25 de Abril, tal é a aversão das Direitas
radicais à existência dos partidos políticos e à Democracia parlamentar, Eduardo Freitas
da Costa considerou que
a conquista da estabilidade passava pela neutralização dos partidos políticos. Só assim,
impedindo a actividade turbulenta e conturbadora desses autênticos agentes institucionais da
agitação política e social, seria possível acabar com a desordem multímoda e generalizada
que dessangrava o País e fazia soçobrar todas as tentativas parcelares de reconstrução e
reforma.507

Para Múrias, o movimento militar e político que fez a Revolução era apenas
movido pelo desejo de acabar com os partidos e com o parlamentarismo, não sendo
portador de «outro projecto alternativo que não fosse o de restaurar a ordem pública
enxovalhada pelas milícias partidárias»508.
Outro denominador comum das evocações direitistas do 28 de Maio de 1926 e da
sua caracterização é o facto de este ser apontado como uma revolução nacional – ou seja,
uma revolução que assumiria também por objectivo resgatar e restaurar os princípios e
valores tradicionais do país, que teriam, de uma ou de outra forma, sido renegados e
contrariados durante o século liberal. Nesse sentido, a própria proibição dos partidos é
entendida como uma medida não só indispensável à recuperação política, económica e
social do país como também enquanto elemento nacionalizante da revolução. Como
sublinha Freitas da Costa, «para “reaportuguesar” Portugal, o primeiro passo a dar era a
neutralização dos partidos»509. Opinião que expressa bem o anti-partidarismo e o antiparlamentarismo das Direitas nacionais e que os coloca como um devir nacional e
condição indispensável para o bom desenvolvimento e funcionamento do país.
É também entendida como uma revolução nacional, ou nacionalista, por ter
corporizado, defendem, um sentimento quase unânime entre a população portuguesa.
Deste modo, o golpe militar teria gerado um «entusiasmo avassalador que se apossou do
país» e que, imediatamente, lograra atingir «um sentimento de reconciliação nacional e
de confiança no futuro da Pátria»510. E se, no entender de Eduardo Freitas da Costa, «era
cada vez mais urgente reaportuguesar Portugal»511, o 28 de Maio veio dar resposta a esse
anseio, promovendo a «recuperação nacional», a «reparação das nossas desgraçadas
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carências materiais» e o «restabelecimento dos nossos valores centrais obliterados»512. A
mesma interpretação nacionalizante do 28 de Maio de 1926 encontramos em Vasco
Afonso, que considerou que «o que faltava ao povo português era, sobretudo, um sentido
de vida nacional e activa e o animus indispensável para o seguir»513. Ânimo que, como
vimos, na óptica direitista, se teria gerado imediatamente.
Revolução nacional também por ter confrontado o «país real» com o «país legal»,
os homens simples do interior, do trabalho da terra e do sentir sincero e irracional da
pulsão nacional com a elite republicana lisboeta, corrupta, desconhecedora das verdades
eternas da pátria e apenas interessada na consecução dos seus negócios particulares, nas
palavras de Eduardo Freitas da Costa514, e por consistir, nas de Manuel Maria Múrias,
numa «revolta da Nação contra a capital»515. No fundo, a Direita radical do pós-25 de
Abril via o 28 de Maio como o corolário de um amplo e duradouro processo de recusa e
resistência a estruturas, modelos e figurinos políticos que o país enjeitaria por não se lhe
conformarem, assim como o derrube de uma classe política, organizada partidariamente,
desligada do povo português e por este desprezada e rejeitada.
Tão ampla seria a condenação do sistema, tão generalizado o desagrado com os
políticos e com os partidos, tão forte o desejo de um golpe que invertesse o rumo político
do país que o 28 de Maio de 1926 se consubstanciou «no mais vasto, sincero e estimulante
consenso geral que algum dia teve em Portugal um movimento político»516. Assim, na
narrativa histórica da Direita portuguesa, o 28 de Maio surge como o culminar da
resistência nacional às ideias estrangeiras e tidas como invasoras e desconformes à
realidade, à tradição, à vivência, à missão e ao destino históricos do país.
Importa ainda, relativamente ao carácter nacional e nacionalizante da Revolução,
evidenciar a concordância das proposições direitistas do último quartel do século XX com
as de António de Oliveira Salazar. Em sessão comemorativa do quadragésimo aniversário
do 28 de Maio, Salazar afirmou que o golpe «beneficiou na sua eclosão duma espécie de
bênção nacional, pois surgiu sem lágrimas nem sangue, antes na alegria de uma alvorada
esperançosa»517.
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Para além de ter como prioridade o derrube do sistema parlamentar, a revolta
pretendia ainda dar resposta ao outro grande problema nacional – as finanças. A
unanimidade em torno da importância dos problemas políticos do país é apenas quebrada
por Jaime Nogueira Pinto, que salientou que o «problema crucial do País»518 era,
justamente, o financeiro. Apesar desta ligeira nuance no diagnóstico da situação nacional
em 1926 e da premência das questões que urgia resolver, os autores são consensuais na
afirmação de que o 28 Maio pretendeu alcançar «a superação da crise económicofinanceira»519, assim como a restauração da ordem pública.
Por conseguinte, para Eduardo Freitas da Costa, e tendo em vista a resolução do
problema económico-financeiro de Portugal, «era indispensável restaurar o degradado
prestígio da autoridade e o sentido perdido da sua responsabilidade, restabelecer as
garantias de ordem e segurança, assegurar o exercício das liberdades positivas do trabalho
na paz, afiançar a seriedade e independência da administração pública»520. No fundo, e
ainda de acordo com o mesmo autor, restaurar a «eficácia governamental e
administrativa»521.
Contudo, e os autores são também unânimes nessa matéria, o 28 de Maio é
realizado e, depois, apoiado por um bloco ideologicamente compósito. Essa profunda
diversidade é apresentada como uma prova mais da rejeição generalizada da desordem
liberal e republicana e vista, simultaneamente, como uma força e uma fraqueza das forças
revolucionárias. Porque, se, por um lado, «a “indefinição” ideológica ajudou a achar
apoios e neutralizar resistências»522, por outro, «o movimento revolucionário foi uma
espécie de caldeirada», em que todos «sabiam o que queriam das maneiras mais diversas
e antagónicas»523, unindo-os, acima de tudo se não exclusivamente, a rejeição
compartilhada relativamente à República e não a reunião em torno de um projecto político
consensual a implementar.
Eduardo Freitas da Costa sublinhou a latitude ideológica dos que, directa ou
indirectamente, acabaram por apoiar ou contribuir para a eclosão do movimento
revolucionário:
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estas saudáveis intenções de nacionalizar, disciplinar e moralizar a vida política do País
estavam inclusivamente núcleos de tão diversa ideologia como os jovens monárquicos do
Integralismo Lusitano e os republicanos que se reuniam em volta da revista Seara Nova, de
tão diferentes preocupações como os jovens católicos do CADC e os irreverentes futuristas
do Orpheu.524

Jaime Nogueira Pinto atribuiu o apoio da Igreja à Revolução ao «anticlericalismo
maçonizante» da República525. Torna-se assim notória a importância que os católicos
tiveram durante a Ditadura Militar, nomeadamente os que estavam associados ao Centro
Académico de Democracia Cristã, entre os quais Oliveira Salazar e Manuel Gonçalves
Cerejeira. Dos vários grupos destacados por Freitas da Costa, o grupo da Seara Nova,
embora compartilhando de uma visão negativa sobre o rumo que a República vinha
tomando, não apoiaria a Ditadura Militar e o Estado Novo.
Decisivas para o sucesso do golpe foram as adesões dos militares e dos operários,
estes últimos «inconciliáveis com a gente do partido democrático, que os repelia
duramente»526. Contudo, e por motivos evidentes, foi sobre os militares que os autores
direitistas mais se debruçaram. Também aí não havia um grupo uno. Como realçou Vasco
Afonso, conspiravam contra a República «os radicais, que haviam feito a revolução de 19
de Outubro de 1921», os sidonistas, «o grupo do Comandante Mendes Cabeçadas», o
«grupo de jovens oficiais nacionalistas – os tenentes do 28 de Maio – e alguns civis»527.
As proveniências, idades, aspirações e postos hierárquicos dos elementos dos diferentes
grupos permitiram ao autor contrariar uma visão tecnocrática das Forças Armadas,
levando-o a concluir que «a pretensão de um corpo de militares alheios à política é uma
das fantasias perigosas do tecnicismo em que as sociedades modernas podem cair. O
militar não é apenas um técnico ao serviço de uma arte especial. É um cidadão consciente
ao serviço de determinados valores que constituem uma pátria»528.
Eduardo Freitas da Costa justifica o papel desempenhado pelo Exército no 28 de
Maio pelo facto de este ser portador das «virtudes e sentimentos do povo de que vinha»,
aos quais se juntavam ainda os valores «próprios da sua tradição de hierarquia, disciplina,
honra, autoridade e eficácia». Deste modo, o Exército é apresentado, como corolário
lógico do que vem sendo exposto, como o decisivo intérprete da vontade nacional. E, ao
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contrário dos capitães de Abril, os militares de Maio de 1926 teriam decidido intervir na
vida política nacional não «para fugir à guerra nem por questões de soldo: agiram em
obediência ao seu código de honra»529, para dar resposta ao imperativo moral que se lhes
colocava de porem termo a um sistema alegadamente rejeitado pela maioria dos
portugueses.
Apesar de destacarem a coragem, a honra e o contributo decisivo dos militares
para acabar com o século liberal, os autores direitistas do último quartel do século XX
não deixaram, contudo, de lhes apontar insuficiências no que concerne à gestão e à
recuperação do país. Por um lado, afirma-se que foram incapazes de revolucionar, de
facto, as estruturas e a sociedade depois de terem tomado o poder, como fica patente na
seguinte afirmação: «a maioria dos militares andava ali por ver andar os outros: – em dois
anos de ditadura militar de Direita limitaram-se a manter a ordem pela ordem, deixando
arruinar ainda mais o país»530. No mesmo sentido, Manuel Maria Múrias considerou que
«ao fim de poucos meses, a gestão financeira dos militares saldava-se naturalmente por
um fracasso»531. Apesar do malogro na esfera das finanças, Múrias não deixou de
reconhecer que, no plano do ordenamento político a Ditadura Militar, teve efeitos
positivos, nomeadamente através da dissolução forçada dos partidos e do controlo da
imprensa. Os militares lograram ainda restabelecer a ordem, a autoridade e a paz na
sociedade portuguesa de então e procuraram «institucionalizar uma revolução
nacional»532. Não obstante, para concretizar essa institucionalização e para a realizar
plenamente, era necessário, primeiro, resolver o problema económico-financeiro do país.
Análise interessante da situação nacional, porque coincidente com o organicismo
direitista, e do significado do 28 de Maio foi a de Eduardo Freitas da Costa:
como qualquer organismo doente reage ao desequilíbrio das suas funções vitais [...] também
a sociedade portuguesa dos anos 20 buscava instintivamente encontrar o caminho da sua
saúde afectada pelos germes da decomposição. Uma cada vez mais irreprimível ânsia
percorria todo o corpo social [...]. Esse desejo ansioso de saúde moral, traduzindo uma
necessidade imperativa do povo português perante o artificialismo estrangeiro da existência
e funcionamento do liberalismo parlamentar, explodiu com frequência em revoltas e motins
[...]. Quem, aos olhos desse Portugal sem rosto, pudesse apresentar-se como suficiente
garantia de paz pública, como capaz de instaurar e manter o tão desejado clima de ordem,
poderia contar com o [...] consenso de toda a parte sã, trabalhadora, da Nação, fiel aos seus
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valores permanentes e ainda não contaminada de aberrações e artificialismos estranhos.
Daquele anseio de ordem, daquela vontade colectiva não expressa mas nem por isso menos
real, daquele anelo de paz, nasceria a esperança de resgate – a segunda face (a face virada ao
futuro) do sebastianismo em que os portugueses sabem refugiar-se nas horas de catástrofe,
para a superar e a vencer.533

A metáfora organicista traduz-se na visão do país e dos portugueses como um
corpo doente. As suas patologias são o liberalismo, a Democracia, o parlamentarismo, os
partidos e os políticos. Como qualquer corpo doente procura livrar-se da enfermidade,
também os portugueses, consciente ou inconscientemente, procuravam libertar-se das
forças e dos modelos que os prejudicavame oprimiam, e que os impediam de se
desenvolver no sentido da paz e do progresso. Eduardo Freitas da Costa descreveu ainda
uma espécie de ânsia colectiva de ordem e de regresso às instituições políticas e à pretensa
hierarquia tradicional portuguesa, que poderia apenas culminar numa leitura quase
mística da Revolução de 28 de Maio de 1926, entendida como uma segunda encarnação
do mito sebástico. Um sebastianismo não saudosista ou passadista, antes futurante e
propiciador de uma nova fase de glória e crescimento nacionais.
Apesar de difundir uma visão romântica do golpe militar contra-revolucionário,
Eduardo Freitas da Costa não deixa de frisar as limitações dos militares no campo da
governação política do país, assim como as dissensões que surgiram quanto ao rumo a
dar à própria Revolução e à ditadura instituída. Partindo da reflexão de Oliveira Salazar,
Costa defende que à ditadura se colocaram três caminhos distintos: a ditadura como
transição, a ditadura como regime e a ditadura como introdução. Os três foram vividos
entre 1926 e 1933.
O primeiro, entre 1926 e 1930, «foi o que Fernando Pessoa classificou de
“Interregno” com a sua habitual precisão vocabular»534. Dada a situação do país, a
ditadura é encarada como um sistema de transição que tem como objectivo restaurar e
recuperar as instituições, as finanças, a administração, a ordem pública e a paz social.
Assim, de acordo com esta perspectiva, «havia que recuperar as condições essenciais de
“saúde física” da Nação antes de voltar a ocupar a atenção com a busca do sistema político
adequado às necessidades nacionais»535. E, se entre o bloco heterogéneo que fez o 28 de
Maio era unânime a necessidade de tal período de excepção e de transição, não o era já o
modelo que se lhe seguiria. Alguns dos apoiantes da Ditadura Militar teriam mesmo
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pretendido, de acordo com Eduardo Freitas da Costa, que, depois de saneadas as contas e
restaurada a ordem no país, se regressasse «à constitucionalidade anterior ao 28 de Maio,
como se as motivações do Movimento não tivessem sido mais profundas do que o simples
desejo de arrumar a casa»536.
Vencidos os que desejavam voltar ao sistema anterior à Revolução e concluída a
transição «entre o liberalismo estrangeirado que invadira Portugal cem anos antes e a
recuperação do projecto nacional»537, entrou-se numa segunda fase da Ditadura Militar,
a da ditadura como regime. Deste modo, entre 1930 e 1933, vigorou, já não como mero
estado de transição, mas como sistema político de facto, a ditadura. Contudo, realçou
Freitas da Costa, «menos do que uma opção definitiva, esta segunda posição
correspondeu a uma fase temporal de evolução do Movimento», fase que denominou
como sendo «de meia-institucionalização»538.
Por fim, e a partir de 1933, com a aprovação, em plebiscito, da nova Constituição,
triunfaria a perspectiva da ditadura como introdução, ou seja, a que defendia que «“a
ditadura deve resolver o problema político”»539, e que dá origem ao Estado Novo. Esta
posição política e a subjacente leitura dos factos históricos só são compreensíveis se,
como veremos adiante, não se considerar ditatorial o regime instaurado em 1933.
Para além da narrativa histórica, do estabelecimento de uma linhagem e de
coordenadas ideológicas e do assinalar dos principais marcos de acção da Direita
revolucionária ou contra-revolucionária, evocar o 28 de Maio permitia também comparálo com o tempo presente e erigi-lo como exemplo futurante da actuação a desenvolver
pelas Direitas radicais do pós-25 de Abril. Se, por um lado, se considera que ficou aquém
dos objectivos pretendidos e que «a Direita pretende a revolução profunda da vida social
e política dos portugueses que nem a Revolução do 28 de Maio, nem a do 25 de Abril,
conseguiram fazer»540, não se deixa, por outro, de afirmar que «não vale a pena comparar
a Revolução do 28 de Maio com a insubordinação do 25/4. É a diferença que existe entre
o poder conquistado pela força da Nação e o seu roubo por uma quadrilha de malfeitores
sem escrúpulos»541. Coube a Eduardo Freitas da Costa uma nota de maior esperança, se
não de certeza de que, «se aos cem anos de liberalismo estrangeiro invasor correspondeu
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uma recuperação de cinquenta anos, será possível que a um retrocesso de quinhentos anos
[descolonização] não venha a corresponder uma recuperação nacional mais intensa
ainda?»542. Glorioso ou insuficiente, segunda face do sebastianismo ou uma espécie de
caldeirada, regime ou estado de transição, exemplo acabado ou não da revolução que a
Direita pretendia fazer, para os direitistas «celebrar o 28 de Maio consiste apenas em
condenar o 25 de Abril»543.

2.4 – Uma «vida a reviver diferentemente, consoante são diferentes as tristes coisas
do nosso tempo»: a Direita radical e o legado salazarista
De acordo com a perspectiva histórica direitista, os militares, apesar de terem
cumprido, de forma eficaz, a sua missão de colocar um ponto final no caos parlamentar,
partidário e, por conseguinte, na incapacidade governativa da I República, depois de
tomado o poder, ter-se-ão demonstrado incapazes de imprimir uma maior eficácia na
governação, de pacificar e unir as várias tendências ideológicas e blocos de acção que
fizeram o 28 de Maio (permanecendo activo o espírito conspirativo e de partido) e,
sobretudo, de equilibrar as contas públicas.
A instabilidade governativa e as querelas ideológicas e partidárias tendentes ao
controlo, por determinada facção, dos destinos da ditadura, assim como a persistência da
crise económico-financeira – potenciadora do recrudescimento da agitação e da
conflitualidade social – faziam perigar a Revolução. É nesta conjuntura que, em 1928,
chega ao governo da ditadura António de Oliveira Salazar. Como já vimos atrás, o então
professor da Universidade de Coimbra é visto como o homem que salvou a Revolução e
o país, começando, desde logo, pelo saneamento das suas finanças e pela criação de um
bloco ideológico homogéneo e hegemónico.
Será, justamente, a acção de Salazar na pasta das Finanças, uma das áreas que as
Direitas mais destacaram – ainda hoje o fazem – da governação do ditador de Santa
Comba Dão: não só teria salvo o país da bancarrota como teria deixado os cofres nacionais
repletos de lingotes de ouro que, rápida e despropositadamente, os governos pós-25 de
Abril teriam malbaratado.
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Por tudo isto, concluiu-se numa análise publicada no jornal A Rua, «a chegada ao
poder de Salazar em 1928 marca a grande viragem da revolução nacional»544; esta tinha,
finalmente, encontrado o seu chefe carismático. Também no sentido do que atrás
afirmámos, Jaime Nogueira Pinto referiu-se a Salazar, no contexto de crise que a
Revolução atravessava, como «entendido máximo no problema crucial do País – o
financeiro – a média unificadora das tendências sociopolíticas e blocos de pressão que
apoiavam a Ditadura Militar, o “recuperador” do movimento “apolítico” do 28 de
Maio»545.
Uma carga providencialista que, como veremos, é usualmente associada à vida do
ditador beirão. Numa edição do jornal A Rua, por ocasião dos sete anos da sua morte,
podia ler-se, nas páginas centrais, que o jovem Oliveira Salazar «meticulosamente e
friamente prepara-se em Viseu e em Coimbra para salvar a nação»546. Estamos assim
perante a construção de uma figura salvífica, que, mais do que nascer talhada para uma
missão, se preparara para ela empenhando as virtudes do esforço e do trabalho. O
cruzamento entre o destino do chefe ou do líder providencial e a preparação meticulosa
do homem trabalhador e sério é também sublinhada em texto publicado na revista
Resistência, em que pode ler-se: «pressente-se, ao longo dos anos de Coimbra, [...] que
Salazar só poderá sentir-se realizado quando humanamente atingir os cimos absolutos, o
domínio sem contestação, que, para ele, um nacionalista, serão naturalmente
concretizados no âmbito da Pátria e do Estado portugueses»547.
Tão bem preparado estaria «o jovem mestre coimbrão» que, apenas «um ano
volvido, a Conta Geral do Estado fechava com um saldo positivo»548. Mas, como antes
referimos, Oliveira Salazar não é apenas apresentado como salvador das finanças
públicas. É também visto como o homem que uniu e devolveu o país aos caminhos do
desenvolvimento. Deste modo, «o país reencontrou-se. Salazar restituiu-lhe a fé no seu
destino multissecular. Pedra sobre pedra, foram surgindo obras vultuosas resultantes do
equilíbrio financeiro»549. Como que um guia, Salazar teria exercido um «sacerdócio de
portugalidade ao longo de 40 exaustivos anos», conseguindo
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tirar Portugal da ruína, restituir-lhe a sua feição de povo civilizado e criador de civilização;
criar recursos e dar-lhe possibilidades de expansão e meios de vida; o reerguer de Portugal
às alturas, o renovar meios de defesa, o revigorar da soberania nacional, o rodear Portugal de
prestígio, o velar pela honra e pela dignidade nacionais; a renovação do Exército e da
Armada, toda esta grandiosa obra e que fora julgada impossível, este Portugal uno e digno,
tudo isto foi trabalho de um imortal obreiro – Salazar, que é símbolo do Portugal que ele
recriou, não copiando ideias estrangeiras, [...] pensando à portuguesa e de harmonia e vontade
dos portugueses.550

Glorioso balanço da actividade governativa de Oliveira Salazar que, para além das
dimensões que havíamos já referenciado, destaca ainda o nacionalismo do ditador e
apresenta a sua obra como tendo sido profundamente original, porque eminentemente
portuguesa, de acordo com a tradição histórica do país, com a vontade das suas gentes e
sem qualquer capitulação perante ideias estrangeiras e estranhas ao viver nacional.
Mas quem era, como se formou e quais eram os principais traços de personalidade
de Salazar? Que princípios defendia e o que o definia enquanto homem político? Seria
monárquico? Que narrativa procuraram as Direitas radicais cristalizar acerca do ditador?
Como é comum nas descrições daqueles que se procura apresentar como sendo
homens providenciais e de génio, a demonstração de qualidades acima da média surge e
manifesta-se desde a mais tenra infância. O que foi enquanto jovem e a forma como foi
tratado influem decisivamente no homem que se tornará, formando em Oliveira Salazar
«um superego, uma personalidade que tudo pode esperar de si própria e, portanto,
permanentemente exacerbada e minada pela insatisfação dos objectivos atingidos»551. E
o jovem Salazar «todo se anima com os mimos dos outros, e especialmente os das
mulheres. Elas devem dar-lhe melhor que ninguém a certeza do seu destino»552. Traçase, assim, a imagem do menino genial, predestinado e acarinhado por todos, que estaria
talhado para as mais elevadas tarefas nacionais.
Um indivíduo de uma tal inteligência, engenho e talento e fatalmente fadado para
a condução dos destinos nacionais que, antes de governar o país, teria já reconstruído
Portugal no seu próprio pensamento553 e, definido o projecto, se preparara como nenhum
outro para operar essa reconstrução, constituindo-se no «grande arquitecto, o asceta, o
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infatigável trabalhador que viveu exclusivamente para a restauração e renovação de
Portugal»554. É essa dimensão genial que, a propósito da apresentação do terceiro volume
da biografia do antigo Presidente do Conselho, Franco Nogueira salientou: «com todas as
suas sombras e fraquezas Salazar foi um homem de génio, uma personalidade complexa,
densa e forte. E repito o que já uma vez disse: afirmar que Salazar foi um homem de génio
não constitui compromisso político, mas acto de inteligência»555. Ou seja, a genialidade
de Salazar enquanto homem político deveria estar acima de qualquer divergência
ideológica ou partidária, deveria, como sinal de sagacidade, ser transversalmente aceite e
afirmada.
Relativamente aos traços de personalidade e à caracterização psicológica de
Oliveira Salazar, Barradas de Oliveira, num artigo sugestivamente intitulado «O príncipe
encarcerado», começou por reconhecer que do ditador se formara a ideia de que seria «um
homem frio, insensível, duro, orgulhoso, quase desumano»556. Contudo, tal impressão
devia-se apenas ao carácter retraído, discreto, avesso a exibicionismos e, sobretudo,
hiper-sensível do jovem Salazar. A isto se somaria «um pudor exagerado na manifestação
de sentimentos, o temor do ridículo, a consciência de que a febre e a exaltação permanente
são coisas malsãs»557.
O jornalista não deixou, evidentemente, de enlevar a inteligência que Oliveira
Salazar teria demonstrado desde tenra idade. Admitiu, em relação a esta, que era «fria,
descarnada, implacável. Dir-se-ia mais, que era uma inteligência de certo modo feminina,
no sentido de ser atenta a todos os pormenores, de ser essencialmente objectiva, de não
se confundir com a emotividade – de ser mais inteligência»558. Uma argúcia que possuiria
até «um certo poder divinatório»559, posto que responderia «a objecções em que estamos
a pensar, sem as termos ainda formulado. Antecipa-se-nos. [...] É um intuitivo, cuja
compreensão capta pensamentos ainda não expressos»560. Um génio intuitivo e,
subentende-se, sobrenatural; assim seria, desde cedo, Oliveira Salazar.
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A feminilidade do intelecto do mestre coimbrão é também identificada por A. Luís
Gomes, aluno e discípulo de Salazar. O carácter feminino do raciocínio do futuro
Presidente do Conselho manifestar-se-ia «pelo gosto da minúcia e do pormenor no estudo
dos problemas», o que faria de António de Oliveira Salazar um «homem das grandes
coisas e dos pequenos pormenores»561.
Voltando ao perfil psicológico traçado por Barradas de Oliveira, e tendo em mente
outras evocações que a seu respeito se fizeram, é notório o esforço no sentido de realçar
as origens humildes, rurais e trabalhadoras do ditador, assim como a sua dedicação à
família e o rigor aplicado no estudo e na condução da sua vida social. Enquanto estudante,
em Coimbra, «faz uma vida recolhida. Estuda e dá explicações para se manter e poder ir,
todos os fins-de-semana, visitar a família. Não o encontram nunca nas tertúlias dos cafés,
nas ceatas de estudantes, nas serenatas ao luar»562. Manteria apenas um pequeno e restrito
núcleo de amigos e participaria nas reuniões do Centro Académico de Democracia Cristã,
onde a sua opinião «era sempre – e sempre escutada em silêncio – a de quem vira
completamente os problemas, os ponderara sensatamente e apresentava a conclusão
certa»563. No fundo, ao contrário da maioria dos jovens do seu tempo, Salazar cedo se
mostrara diferente por não participar na vida boémia associada aos estudantes de Coimbra
e por não se perder em discussões estéreis ao sabor das modas ideológicas. É também um
estudante que trabalha não só para se sustentar mas para poder manter um contacto regular
com a família e com a sua terra. Católico, participa apenas no CADC, «onde os estudantes
católicos se agrupam preocupados em defender a posição da Igreja fora e acima das ideias
políticas em confronto»564. Deste modo, Barradas de Oliveira afasta o jovem estudante
de Direito dos ideais mais radicais do seu tempo, do viver perigosamente, e insere-o já na
senda do «viver habitualmente» que, mais tarde, proclamará como desígnio nacional.
Para reforçar a identificação de Salazar com o homem comum e, sobretudo, com
o homem rural do seu tempo, o jornalista evocou, idilicamente, «o rapazinho que tantas
vezes teria ajudado o pai em pequenos trabalhos de lavoura, descalço a regar a horta, ou
talvez de tamancos a apanhar a azeitona, a colher o feijão, a cortar o milho, a guardar as
ovelhas»565. Esse apego à terra e essa simplicidade teriam permanecido sempre presentes
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no carácter e no espírito do ditador. Simples e regrado: «quanto a vinho, apenas o
prova»566. Era, portanto, um homem sem vícios. Era também apreciador das coisas
simples: «ama as coisas aparentemente menos sofisticadas da existência»567 e não almeja
a riqueza ou o luxo. O que significa que Salazar só poderia ser «um homem
profundamente sério»568 e «dum rigor extremo na disciplina da sua vida»569, aplicando a
si mesmo a máxima: «Ordem na vida. Ordem no trabalho. Ordem nas ideias»570. Ou,
como descreve A. Luís Gomes, «tinha como companhia de eleição, a noção do dever, a
capacidade de realização, a confiança em si próprio»571.
Estas características e estes princípios fariam dele um homem orgulhoso, resulta
unânime. Igualmente consensual é a ideia de que que esse orgulho não era vaidade,
sentido de superioridade ou desvalorização do outro. Para os direitistas, nomeadamente
para Barradas de Oliveira, era «orgulho – no sentido de não querer parecer menos, nem
desprezível, nem ridículo. Orgulho – no sentido do respeito pela própria
personalidade»572. Mas o orgulho existia. Tanto que, podemos ler em «Oliveira Salazar:
um superego», «sem o Cristianismo estrutural, poderia ser um monstro de orgulho e
egoísmo»573.
E, politicamente, qual era o pensamento salazarista? Em primeiro lugar, importa
notar que lhe assinalam uma fraca propensão para a especulação teórica ou para a
meditação ideológica. Foi, acima de tudo, um homem de acção que, na sua doutrinação,
se atinha, sobretudo, às realidades intemporais do país e da nacionalidade. Ainda assim,
António José de Brito não deixou de considerar que «é lícito dizer, sem exageros, que, a
par de chefe, foi, também, um pensador cujos pontos de vista merecem estudo e
análise»574. A preponderância concedida às realidades e a aversão às traficâncias
ideológicas dar-lhe-iam um «pendor para as soluções simples, criteriosas, humanas»575.
No fundo, como sublinha A. Luís Gomes, «tinha ideal para realizar mas não utopia para
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devaneio»576. Também aqui se manifestaria o seu fundo rural, as suas origens humildes,
o seu rigor e a sua disciplina.
Foi, deste modo, um «homem de Estado, anti-ideológico por excelência»577.
Munido deste pragmatismo, desta capacidade de adaptação ao real e ao concreto e de uma
abertura a todos quantos quisessem servir o seu ideal de governação, conseguiu unir e
chamar a si as várias correntes ideológicas que fizeram a Revolução do 28 de Maio e pôlas a trabalhar para a construção e o desenvolvimento do Estado Novo.
Enformava o seu pensamento político na doutrina social da Igreja, «mas se é um
católico, está longe de ser um clerical, uma eminência de sacristia e beatério [...]. Salazar
é pois um católico nacionalista, que se permite, com a autoridade de conhecer, estabelecer
os limites da Igreja e do Estado»578. Sobre o pensamento salazarista, afirmou Franco
Nogueira ao jornal O Diabo:
fundava-se no magistério social da Igreja Católica; na ideia de indivíduo-pessoa humana e
não na do indivíduo-cidadão; na concepção de uma autoridade eminente do Estado, limitada
pela moral e pelo direito; na garantia da propriedade privada, que devia, no entanto, segundo
os preceitos cristãos, ser responsabilizada por uma função social; na hierarquia de valores na
sociedade; na ortodoxia financeira; na livre iniciativa em matéria económica, reservando a
intervenção do Estado apenas para suprir as deficiências daquela ou em domínios vitais para
a comunidade.579

Descritos desta forma, o pensamento e a acção governativa de Salazar poderiam
corresponder, muito simplesmente, a uma versão nacional e mais conservadora da
Democracia-Cristã, caracterização que anda longe daquela que alguma Direita fará do
regime fundado em 1933 com o plebiscito à nova Constituição. Salazar era, desde logo,
contrário à existência de partidos e da Democracia parlamentar e, «por detrás da posição
anti-partidária do Doutor Salazar estava toda uma Doutrina. [...] Essa doutrina está
gravada em documentos, leis, regulamentos, estudos os mais diversos»580. Outros
elementos determinantes do pensamento e da acção política do Presidente do Conselho
são o anti-comunismo e o anti-marxismo, justificados, nas páginas de A Rua, por «Salazar
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ser contra o regime totalitário, anti-nacional e ímpio»581 que os comunistas pretenderiam
instaurar em Portugal. O mesmo Gil d’Alcochete, pseudónimo várias vezes utilizado no
jornal dirigido por Manuel Maria Múrias, não nega a perseguição implacável aos
comunistas. Contudo, imputou às vítimas as culpas pelo seu sofrimento, invertendo, deste
modo, responsabilidades e papéis: «a verdade é que o Tarrafal existiu sobretudo porque
existiam comunistas traidores à sua pátria. Não defendemos os campos de concentração
e até fomos sempre contra eles. Mas há que reconhecer que são um fenómeno engendrado
pela intolerância, quer o intolerante seja o carcereiro ou a vítima»582.
Por conseguinte, a proibição dos partidos políticos, a censura, a perseguição e
tortura dos comunistas e de outros adversários do Estado Novo é justificada à luz de um
alegado interesse nacional que sairia altamente prejudicado caso assim não se tivesse
procedido. Salazar, católico e nacionalista, «não discutia Deus, não discutia a Pátria, não
discutia a Família»583 – e estes teriam sido os princípios e os valores que mais se
destacaram no ordenamento do pensamento salazarista.
Frequentemente levantada foi também a questão de se seria, ou não, Salazar
monárquico. E, sendo-o, porque é que nunca procurou reinstaurar a Monarquia no país
durante o seu longo consulado ditatorial? Também nesta discussão, como veremos, se
procurará destacar o pragmatismo do Presidente do Conselho, o seu pendor para a
aplicação das medidas mais eficazes em vez das ideais. É consensual, até pelo seu
percurso no CADC e a sua oposição à I República, que Salazar teria uma predilecção pela
Monarquia. Contudo, duvidava que ela pudesse, no seu tempo, assegurar a estabilidade e
a eficácia governativa de que o país necessitaria.
Como sublinhou Vasco Afonso, «não deixou Salazar de concordar que a
monarquia tem esta superioridade real de, pela sua própria natureza, resolver [...] a
questão da estabilidade e da direcção suprema do Estado. Mas a monarquia não é um
regime, é apenas uma instituição. E duvidava que essa instituição pudesse manter-se no
meio da agitação daquele tempo»584. A instituição monárquica, como a republicana, teria
interesse conquanto resolvesse eficazmente o problema do regime em Portugal. Frágil, a
Monarquia não poderia assegurar a sua própria manutenção e a do regime, não poderia
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garantir a estabilidade económico-financeira e governativa, não poderia manter a paz
social – estaria a termo. Por isso, não servia ao país, tal como a I República não servira.
António José de Brito considerou que a prioridade de Salazar foi a solidificação
de «um regime autoritário, antiliberal, antidemocrático, antipartidário»585. Ora, esse
regime não estava dependente de «uma chefia pessoal e hereditária»586 e podia realizarse fora das instituições monárquicas, provavelmente, dadas as circunstâncias, com maior
eficácia. Importa ainda recordar que o modelo monárquico derrotado pelos republicanos
fora o liberal e que o país vivera diversos regimes e tipos de governação sob a Monarquia,
fazendo desta, para Salazar, «mais uma forma que se adaptava a todos os conteúdos
imagináveis [...], do que uma forma que produzisse, ela, o seu conteúdo»587.
Assim, se no 28 de Maio de 1926, na Ditadura Militar e no Estado Novo estiveram
sempre monárquicos (liberais ou absolutistas) esperançosos na restauração da Monarquia,
a verdade é que Salazar nunca se interessou demasiado pelo tema e, de facto, nunca
operou essa mudança de regime. E «daí resultou que Salazar tivesse sido, ainda que
naturalmente monárquico, quem costumou o País a aceitar sem discussão a instituição da
República»588.
Apesar de acompanharem a reflexão de Salazar relativamente à Monarquia,
alguns autores direitistas não deixaram de lamentar que a restauração não tenha sido
efectuada. Além das potencialidades «de uma Monarquia restaurada no seu rico
tradicionalismo, virada para o progresso político, social e económico do termo, com o
apoio moral dum povo católico e conservador por excelência»589; uma Monarquia em que
«o novo Rei ficasse vinculado desde muito cedo às linhas de força do nacionalismo»590
poderia ter evitado a derrota do Estado Novo em 25 de Abril de 1974 e garantido a
sobrevivência do legado salazarista na governação do país. Mesmo não tendo promovido
a restauração monárquica e mantido dúvidas relativamente à valia que a Monarquia
poderia trazer ao país naquele momento histórico, Vasco Afonso revela uma confidência
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que Salazar teria feito a um amigo em que garantia que «gostaria de ter sido primeiroministro de um rei absoluto»591.
Esclarecidos, sucintamente, os quadrantes ideológicos em que se inseria Oliveira
Salazar, qual a opinião que as Direitas radicais portuguesas veiculam acerca do Estado
Novo? Havendo, é certo, uma nota dominante de valorização de alguns aspectos
determinantes do regime, não é consensual a leitura geral acerca dele. Há, isso sim, uma
concepção generalizada de que o regime procurou realizar a síntese das várias famílias
ideológicas que estavam com a Ditadura Militar e que a sua Constituição, a de 1933,
representa um hibridismo ideológico que procurou uma solução de compromisso entre
esses blocos no que concerne à lei geral do Estado e ao que este deveria ser. Compromisso
que pode ser entendido quer como a salvação da Revolução e a adaptação às
circunstâncias e às realidades por parte de Salazar quer como o principal entrave ao
desenvolvimento e à efectivação da revolução.
Oscila-se, assim, entre uma visão do Estado Novo como modelo político perfeito,
ou quase, porque adaptado às realidades, às tradições e ao sentir nacionais, e outra que vê
no hibridismo ideológico que o terá caracterizado a existência de contradições insanáveis
que antecipariam já o seu fim depois da morte do ditador, seu único denominador comum
e unificador de facto.
Eduardo Freitas da Costa sublinhou o compromisso ideológico que o Estado
Novo, e Salazar, almejaram alcançar. Uma solução política que buscava, inclusive, uma
«equidistância asséptica»592 entre a Monarquia e a República depostas, que se propunha
como algo novo e adaptado às circunstâncias do tempo e que, no fundo e seguindo a
matriz nacionalista da Revolução de Maio e da Ditadura Militar, queria «ser da nossa
terra sem deixar de ser do nosso tempo»593.
A síntese e o hibridismo ideológicos que, na opinião de Freitas da Costa, teriam
marcado o modelo constitucional do Estado Novo conduziram a «erros muito sérios»594,
os quais não se soube, não se pôde ou não se quis contrariar e solucionar. Sendo a
Constituição de 1933 «uma espécie de manta de retalhos em que se haviam reunido [...]
um

enquadramento

herdado

de

princípios

democráticos,

centralizadores

e

parlamentaristas, com fragmentos de propósitos corporativos, descentralizadores e
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orgânicos»595, a verdade é que os segundos nunca assumiram a preponderância, o
desenvolvimento e o enraizamento que deveriam ter tido e não foram levados às suas
últimas consequências, não permitindo, assim, o aprofundamento e a concretização plena
da revolução nacionalista iniciada em Maio de 1926.
A subalternização dos organismos corporativos e dos corpos intermédios de
poder, a excessiva centralização e burocratização praticadas pelo Estado Novo e o não
rompimento definitivo com o parlamentarismo são vistos como um «criminoso erro
geral»596. Este teria dado origem à própria degenerescência dos fracos organismos
corporativos existentes, que se transformariam em «autênticos monopólios ou
monopsónios económicos»597 e a «um capitalismo (de terceira ou quarta ordem, ainda por
cima) que nem sequer cumpria o seu dever, à sombra de um muitas vezes arbitrário e
quase sempre mal compreendido proteccionismo estatal»598.
Como vimos, a Direita radical defende o retorno a um municipalismo e a uma
organização social com base nas ordens sociais ou de tipo corporativo, ambos inspirados
num neomedievalismo altamente romantizado e correspondentes a uma ideia de que
assim se voltaria a dar cumprimento às tradições e vivências nacionais. Por conseguinte,
e não deixando de considerar imprescindível a existência e afirmação de um Estado forte
e de uma liderança una, carismática e total, é também adepta da descentralização e da
desburocratização do aparelho de Estado, o que não significa, de modo algum, a
fragmentação do poder real, antes uma maior responsabilização e empoderamento dos
sectores profissionais (patrões e trabalhadores) e dos poderes intermédios ou locais no
cumprimento do que seriam as directrizes e linhas de uma política de engrandecimento e
realização nacional.
De facto, a dimensão do aparelho e o intervencionismo do Estado Novo foram, tal
como vimos em Freitas da Costa, duas das características do regime mais criticadas à
Direita. E, se o ditador de Santa Comba Dão conseguiu resolver com sucesso a maioria
do que os direitistas entendiam ser os problemas nacionais, a mesma consideração não
aplicam à dimensão política. Pelo contrário, atribuem ao Presidente do Conselho o erro
estratégico de ter agigantado «monstruosamente o Estado»599. Para Fernando Jasmins
Pereira – uma das principais figuras da Direita nacionalista e radical que se agrupou em
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torno do jornal A Rua –, esse crescimento do Estado colocou-o «à mercê de quem alcance
instalar-se no centro do Poder»600, franqueando as portas e facilitando o caminho a quem
quisesse destruir, a partir do aparelho de Estado, o próprio regime. Isto porque, e ainda
de acordo com o mesmo autor, «quando o Estado chega a absorver e a significar a
existência da Nação, mera substituição de sinal nos suportes basta para inverter-lhe a
vivência. [...] O seu império é a inanidade de todas as eventuais forças autónomas»601
que, por conseguinte, não encontrariam as condições para medrarem e assegurarem o
aprofundamento e a salvaguarda quer da revolução quer do regime. Neste sentido,
Jasmins Pereira considera que o «omnipresente aparelho legado por Salazar produziu [...]
a desgraça presente»602.
Ou seja, teria criado um aparelho estatal que, de tão poderoso, tentacular e
omnipresente, permitiu que os capitães de Abril, uma vez tomada a sede do poder em
Lisboa e dominados os centros nevrálgicos do aparelho, tenham conseguido, com relativa
facilidade e quase sem oposição, derrubar o Estado Novo e dar cumprimento à revolução
democrática.
No fundo, as Direitas radicais criticam um Estado que, «com Salazar, chegou
quase à monstruosidade que os revolucionários de Abril adoptaram»603, que se
consubstanciava numa «monstruosidade levianthica do aparelho dominante»604 e que
uma vez desguarnecida a sua defesa poderia ser facilmente tomado pelos seus adversários.
O hibridismo e a heterogeneidade ideológicos do Estado Novo são atribuídos ao
facto de António de Oliveira Salazar ter procurado acolher e pôr ao serviço da sua
governação e do Estado todos quantos, apesar dos desencontros ideológicos, se
disponibilizassem à integração: «democratas-cristãos, republicanos, monárquicos
constitucionalistas e integralistas, simples tecnocratas»605. Ou, de acordo com a análise
de Jaime Nogueira Pinto, «as diversas famílias espirituais, ideológicas ou tribais das
“direitas” domésticas: monárquicos integralistas e republicanos ordeiros, [...] católicos
“sociais” e nacionalistas fascizantes, corporativistas, tradicionalistas, nacionais-
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sindicalistas e neo-liberais; germanófilos e anglófilos, mas também [...] mações notórios
e tecnocratas de simpatias socializantes e democráticas»606.
Assim, não só Salazar não soube, ou não quis, forçar uma unificação ideológica
no regime, como, e apesar da proibição da existência e da actuação dos partidos políticos,
«aceitara o sufrágio universal e directo como forma de legitimação do regime»607.
Arreigadamente anti-democrática, a Direita radical recusa a validade do método eleitoral,
visto como potenciador da ditadura do número ou da maioria e como elemento tendente
ao enfraquecimento do poder do Estado e, sobretudo, de quem o governa. Como vismos,
rejeita o parlamentarismo pela instabilidade que considera trazer à vida política nacional,
por ver nos partidos a fragmentação do corpo nacional e por entender que os interesses
nacionais são indiscutíveis e unívocos e, portanto, insusceptíveis de interpretações ou
debates partidários.
Deste modo, a mera aceitação por Salazar do plebiscito da Constituição e da
realização de eleições (ainda que, sabemo-lo, totalmente condicionadas e controladas pelo
regime – não sendo, de facto, eleições livres e, menos ainda, democráticas) para a
Assembleia Nacional e para a Presidência da República (até ao sobressalto com a
candidatura do general Humberto Delgado), é vista, à Direita, como uma transigência
inaceitável e comprometida para com um democratismo ainda subsistente em alguns
sectores estadonovistas.
Aceitar e colocar em prática o sufrágio universal e directo é já a validação da
«existência de oposições»608 e o reconhecimento, ainda que apenas implícito, da
«existência natural dos partidos, emaranhando-se, por isso mesmo, ou na política da
repressão ou na da transigência, contraditando-se na prática o espírito revolucionário do
28 de Maio»609.
Menos extremada é a leitura de António José de Brito, que considera que «o
Estado Novo suprimiu o fragmentarismo partidário, exaltou as virtudes do governo de um
só ainda que de maneira imperfeita e sem jamais chegar às devidas conclusões
institucionais»610. Por conseguinte, a revolução não teria sido levada às suas últimas
consequências por Salazar, não tendo tomado, de facto, o poder e o aparelho do Estado,
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e isso colocava o regime permanentemente em perigo. Ou, como se escreveu, em 1976,
nas páginas do jornal A Rua, «o Estado Novo tendo temido ser estruturalmente
revolucionário; quer dizer, desistindo de se consumar radicalmente nas instituições, que
no plano da doutrina, lhe eram próprias, suicidava-se lentamente»611.
De tudo o que vem sendo relatado resultaria uma excessiva personalização e uma
cada vez mais estreita e indiscernível dependência e identificação do regime com o seu
chefe carismático. Assim, «o Estado Novo era Salazar. Era o seu prestígio, o seu génio, a
sua extraordinária capacidade de adaptação às circunstâncias – a sua proverbial
honestidade»612. Pretensas qualidades que, apesar de sempre destacadas e valorizadas,
não contrariam a ideia generalizada à Direita de que o regime não poderia sobreviver à
morte do seu principal, senão único, obreiro. Como se afirmou, em 1977, no jornal A Rua,
«o Estado Novo só subsistiria enquanto vivesse Salazar. [...] Não poderia haver
Salazarismo sem Salazar; o Estado Novo era ele; sem ele não haveria regime [...]. O
gigantismo de um dependia do génio do outro. Soçobrariam ambos quando o homem
perecesse»613. Era relativamente fácil, à Direita radical e nacionalista, fazer este tipo de
análises uma vez conhecido o rumo da história e o desfecho dos acontecimentos, o que
não retira relevância ao que elas revelam em relação à leitura direitista do Estado Novo e
da obra de Salazar.
Mesmo reconhecendo que alguns erros foram cometidos – e foi sobretudo nessa
dimensão que nos centrámos –, os direitistas não deixam de ser lestos na sua justificação,
mais que não seja parcialmente. Apesar de tudo, para a Direita, «com Salazar tentámos
nós todos, portugueses, continuar heroicamente a gesta de Quinhentos para engrandecer
a Pátria»614, sobretudo porque, como sublinhou Franco Nogueira, o «mérito de Salazar
[...] foi o de procurar adaptar tudo à sociedade portuguesa e à Nação portuguesa,
considerada esta nas suas origens e destinos históricos, e isso com grande sentido de
medida, de moderação»615. A governação conforme ao que os autores da Direita radical
acreditam ser os valores centrais do país e da nacionalidade, o que entendem ter sido a
política de engrandecimento nacional (nomeadamente no que concerne ao domínio
colonial) e a capacidade de controlar as finanças públicas e a agitação social fazem com
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que de Salazar e do seu Estado Novo, mesmo não tendo sido a revolução nacionalista que
sonharam, realizem um balanço extremamente positivo.
Como classificavam, então, o Estado Novo de Salazar? Reconhecer-lhe-iam uma
filiação ideológica eminentemente fascista? Considerariam ter-se tratado de um regime
autoritário ou apenas um conservadorismo nacionalista liderado por um chefe
carismático?
Nas Direitas radicais, e já em 1982, Jaime Nogueira Pinto é o único, apesar de
fortes reservas, a admitir, «em aberto [...], a questão, grosso modo até 1945, do
salazarismo como “modo português e possível” (em sociedade católica, rural e
periférica), do “fascismo” europeu»616. Ou seja, e como veremos adiante, não aceitando
uma justaposição perfeita entre o fascismo italiano e o Estado Novo português, pode
considerar-se que este último foi, em virtude do nacionalismo e do direitismo do seu
tempo, a adaptação possível de alguns princípios doutrinários fascistas à realidade
portuguesa.
A maioria dos textos direitistas consultados que abordam a hipotética vinculação
do Estado Novo à família ideológica do fascismo é testemunha do esmero dos autores
direitistas em negar-lhe e desmentir-lhe esse molde, identificação ou simpatia. Inclusive,
em 1977, o próprio Jaime Nogueira Pinto pôs em causa «os horrores do Fascismo neste
rectângulo europeu, agora quase ignorado do mundo»617, questiona que fascismo poderia
ter, de facto, existido em Portugal e considera, que «para os intelectuais assalariados do
partido dos trabalhadores ou para os meninos da boa burguesia lisbonense que
descobriram na revolução pretexto para a canalhice impune, não restam dúvidas sobre o
que é Fascismo, o que são fascistas, e que ambos medraram e governaram as lusas
terras»618.
A associação do Estado Novo ao fascismo seria, assim, ou uma campanha
insidiosa, porém consciente, de mistificação ideológica por parte dos comunistas ou mero
sintoma da revolta inconsequente que se apoderara da juventude burguesa da capital.
Nogueira Pinto identificou Salazar como um «católico nacionalista» de cunho autoritário
no exercício do poder619. Entendia, contudo, que
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levar as coisas mais longe, caracterizar, a partir de certos paralelos e dum aparato formal que
a época e as circunstâncias impunham, o pensar e construir do Estado Novo como subespécie
da Revolução Romano-Fascista é desconhecer [...] os mais elementares fundamentos e
realizações dos regimes, ou mera simplificação propagandística da alegre demagogia
rectangular.620

Podendo ter emulado algum do aparato e da mística e tendo tido até alguns
paralelismos relativamente ao regime de Mussolini, como a aplicação do corporativismo,
isso parece insuficiente, aos olhos de Jaime Nogueira Pinto, para ser legítima a inserção
do Estado Novo na esteira da «Revolução Romano-Fascista». Até porque, para o autor,
coexistiram e afirmaram-se simultaneamente dois tipos distintos de «movimentos
nacionalistas e autoritários»621: um de índole fascista e outro de um conservadorismo
nacionalista. A fronteira entre os dois é traçada porque, no primeiro caso, «o nacionalismo
extremo se ia acompanhando de claro progressismo e revolução social» e, no segundo,
por um conservadorismo profundamente ligado à doutrina e às directrizes emanadas do
Vaticano, «o paternalismo e o tradicionalismo económicos [...] significavam, eticamente,
mais um regresso ao Antigo Regime que uma criação do novo»622.
Ou seja, enquanto o fascismo seria estruturalmente revolucionário, o
conservadorismo era arreigadamente reaccionário e restauracionista. Pelo que,
subentende-se, até tendo em conta as críticas feitas a Salazar por não ter conseguido ou
não ter desejado concluir a revolução, o Estado Novo estaria, intrinsecamente, mais
alinhado com os movimentos e regimes de tipo nacionalista e autoritário atrás descritos
do que com os da família nazi-fascista.
A existência ou não de uma ligação do pensamento salazarista e do seu regime ao
ideário fascista foi também abordada na homilia proferida, em 27 de Julho de 1983, na
Igreja do Vimieiro, por ocasião dos treze anos da morte do ditador de Santa Comba Dão.
Aí, o cónego José Simões Pedro negou o epíteto de fascista que se colara a Salazar e ao
Estado Novo. Nas palavras que proferiu, condenou as acções dos que «quiseram eclipsar
o inolvidável nome [de Salazar] com o fantasma do fascismo – ele que nunca pactuou
com o despótico [...] eixo Roma-Berlim»623.
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No mesmo sentido vai a análise de António José de Brito, que, em artigo sobre o
pensamento político de Oliveira Salazar, declarou que equiparar o Estado Novo aos
regimes nazi-fascistas ou imputar a Salazar uma governação de tipo fascista ou autoritário
são «acusações de uma patente inexactidão»624. E, mesmo que o tivesse sido, espanta ao
autor o facto de essas «acusações» serem tecidas «como se se tratasse de um delito
horripilante» ser fascista ou «apologista do Estado totalitário»625. Assim, para ilustrar o
pensamento direitista relativamente ao Estado Novo, podemos concluir com as palavras
que, em Janeiro de 1980, o jornal A Rua dedicou à questão: «há ainda quem se refira ao
regime derrubado em 25 de Abril de 1974 chamando-lhe “ditadura”, o que nos parece tão
tolo como chamar-lhe “fascista”»626. Para as Direitas radicais portuguesas, o Estado Novo
não foi fascismo nem ditadura.
A forma como é visto, avaliado e caracterizado o Estado Novo parte sempre do
principal elemento que o definia: era um regime nacional, nacionalista. Era-o, antes de
mais e aos olhos da Direita radical, porque «permitia que Portugal não tivesse que andar
esmolando pelos portais da Europa e do Mundo, fosse respeitado por todos [...], e que o
ser português fosse uma qualidade dignificante perante qualquer outro homem»627. Era-o
também, para além do engrandecimento que entendiam realizar para a nação e para a
nacionalidade, porque tinha os interesses nacionais como inquestionáveis e como
superiores a quaisquer outros, era conforme ao que consideravam ser a tradição, a
vivência, o espírito e os modos de ser e de sentir nacionais, e, ainda, porque recuperara e
dera centralidade no discurso e na governação à missão civilizadora do povo português.
Nacionalismo que é, à Direita, entendido como valor conexo ao catolicismo
tradicionalista, «porque o amor da Pátria é uma virtude cristã»628. Catolicismo,
nacionalismo e tradicionalismo que se sintetizariam na proverbial trilogia «Deus, Pátria
e Família».
Sublinhando as traves-mestras do nacionalismo e do catolicismo, António José de
Brito asseverou, porém, que «o Estado Novo era guiado por um nacionalismo não
totalitário uma vez que admitia que a pessoa existia para Deus [...] mas autoritário,
porque, no plano natural, sustentava que a pessoa, para atingir a sua finalidade suprema
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devia submeter-se à comunidade»629. Assim, discernindo entre totalitarismo e
autoritarismo, Brito nega o primeiro, devido à influência do catolicismo tradicional no
pensamento de Salazar, e assume a existência do segundo como decorrência da forma
como eram vistos o indivíduo e a comunidade na mundividência salazarista.
Também Jaime Nogueira Pinto, em 1982, reiterou que «não vale a pena
romantizar ou degradar a realidade: o salazarismo foi um modelo e um modo autoritários
de governação, que, partindo de uma concepção pessimista do homem, considerou que
só a unidade e força do Estado permitiriam à Nação Portuguesa sobreviver aos desafios
da conjuntura do Século»630.
Para as Direitas radicais, o reconhecimento do autoritarismo salazarista não
consiste em admissão de culpa ou em apontar de erro. É, simplesmente, a constatação de
uma realidade positiva porque necessária ao modelo de governação adoptado, eficaz e
beneficiadora do interesse nacional e da própria comunidade. No fundo, a concepção
direitista de autoridade enquanto valor ficou bem expressa nas palavras de Tavares de
Almeida quando, acerca de Salazar, questionou: «Eras “autoritário”?... Que falta nos faz
agora quem o seja, no sentido do teu “autoritarismo”, oriundo da tua enorme
“autoridade”! Autoridade fundada no “respeito geral” que soubeste ganhar, e merecer, em
Portugal e no estrangeiro»631. Autoridade, disciplina e ordem devem existir a bem da
comunidade e devem ser exercidas pelo chefe carismático que demonstrou ser merecedor
de as aplicar. Pelo que só os interessados no caos, na desordem e na desvirtuação do país
poderiam ver na autoridade exercida por Salazar um sinal de totalitarismo.
Autoritário, mas não totalitário, «o pensamento de Salazar situa-se nas
coordenadas do universalismo ou transpersonalismo católico de [...] S. Tomás»632, o que
o levaria a enjeitar tanto o individualismo como o personalismo, mas a afastá-lo,
simultaneamente e no entender de António José de Brito, de mundividências e filosofias
políticas de índole fascizante ou totalitária.
Por outro lado, fora a ordenação social do regime realmente baseada no
corporativismo? Como vimos, não só a Direita não o acha, como tem aí uma das suas
principais críticas ao consulado salazarista, que, «apelando para o corporativismo como
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doutrina, praticava o mais extremo intervencionismo»633. E, se a implantação do
corporativismo era vista como condição imprescindível para a concretização da revolução
política, económica, social e cultural que a Direita nacionalista e radical pretendia levar
por diante, o sistema implementado em Portugal, longe de aproximar o Estado Novo das
instituições sociais fascistas, terá sido, ao invés, «uma espécie de socialismo
envergonhado» ou de «corporativismo saloio»634.
O pretenso Socialismo praticado pelo Estado Novo é também identificado por
Barradas de Oliveira, que, no perfil psicológico de Salazar que redigiu, proclamou: «quer
queiramos, quer não, a verdade é esta: Salazar foi o único governante deste País que, até
hoje, e do ponto de vista da eficiência, pode ser considerado socialista»635. O jornalista
salvaguardou que, obviamente, não o foi por princípio ou por identificação doutrinária,
mas sim pela política económica e social paternalista e intervencionista que praticou
durante a sua governação.
Contrariando também as acusações de fascismo e de totalitarismo, a Direita releva
o constitucionalismo do Estado Novo, até porque, sendo Salazar «um homem de Direito,
queria um Estado de Direito»636. Esta constitucionalidade representaria a aceitação e a
identificação nacional com o regime, o conhecimento por todos das leis e das regras de
participação no sistema, os direitos e os deveres individuais, assim como os princípios
defendidos. No fundo, a existência de uma Constituição comprovaria, por si só, que o
Estado Novo não fora um regime fascista ou autoritário. Esclarecedora da interpretação
que as Direitas radicais fazem da Constituição e da institucionalização do regime em 1933
é a descrição que a esse propósito foi feita, em 1978, por Gonçalo Mesquitela no jornal A
Rua:
o regime de 1933 era constitucional, limitado pela lei e pela moral, baseado numa doutrina
sólida, sem segredos para ninguém e tão adaptada às realidades portuguesas que foi
necessário que um espírito, actualmente reconhecido como estrangeiro, quer no socialismo
aberrante quer no comunismo internacional, a fizesse cair, às mãos inexperientes de capitães
menos esclarecidos em termos dos verdadeiros interesses nacionais que lhes cabia defender
a todo o transe.637
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Uma Constituição que seria apenas limitada pela moral e pelas tradições
nacionais, por essas verdades absolutas e imortais que fariam do monolitismo ideológico
estadonovista algo benéfico para o país. Até porque «o que é inaceitável é que se
estabeleça o monolitismo ideológico do pluralismo»638, que colocaria justamente em
causa essas verdades absolutas, afundando o país no caos e na sua autodestruição, por
ausência de referências, certezas e objectivos nacionais estáveis, imutáveis e constantes.
Não tendo sido, defenderam, um adepto da mobilização permanente das massas
para as tarefas da revolução nacional, preferindo antes a manutenção da ordem e do «viver
habitualmente», o Estado Novo terá sido, por conseguinte, «uma doutrina de um
conservantismo prudente e cauteloso, frente às exaltações revolucionárias [do fascismo].
Ou, se quisermos, [...] uma doutrina de revolução conservadora, frente à revolução
social»639.
Nesta discussão, importa notar, nunca são equacionados factos inquestionáveis
como a existência da censura prévia, a acção persecutória da polícia política, as prisões
políticas (com excepção feita à referência ao campo de concentração do Tarrafal que atrás
citámos), a tortura e a inexistência de eleições realmente livres. Omissão que atribuímos
menos à discordância ou à condenação dessas práticas e mais à naturalização e apreciação
das mesmas como indispensáveis ao bom funcionamento do país e da governação
direitista.
Os direitistas censuraram, em Salazar e no Estado Novo, alguma brandura na
prossecução do que entendiam ser as políticas necessárias e as concessões, sobretudo a
partir de 1945, a um democratismo que consideravam nocivo para o país e uma simples
e nefasta moda do tempo, a não aplicação integral do sistema corporativo, criticando, no
fundo, a não concretização do ideário nacional-revolucionário direitista dos oficiais de
Maio de 1926. Apesar desses reparos críticos à actuação política do ditador, as Direitas
radicais não deixaram de reconhecer que este encabeçou um regime e uma governação
conformes às realidades, às necessidades e às tradições nacionais e que teve sempre por
meta principal o engrandecimento do país e a defesa da sua posição e do seu papel no
mundo – sobretudo, com os esforços militares postos em prática contra os movimentos
de libertação nacional das colónias portuguesas em África –, dando assim azo ao
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desenvolvimento de uma mística nacional-imperialista tão ao gosto da mundividência
professada pela Extrema-Direita.
Assim, se Salazar pecou foi por ter ficado aquém do pretendido, por não ter
desenvolvido e solidificado as estruturas e as instituições, assim como por não ter
formado e promovido os homens que as dirigissem no rumo certo de que a revolução
nacionalista necessitava e por não ter excluído do regime as forças ligadas a um
conservadorismo mais titubeante e, sobretudo, os tecnocratas liberalizantes que, com
Marcelo Caetano, haveriam de dirigir os destinos do regime até ao seu derrube em 25 de
Abril de 1974.
Por conseguinte, o balanço da obra salazarista é positivo e permite a afirmação da
actualidade dos seus legado, obra e exemplo. Em alguns casos, em que a veneração é já
superior à análise crítica, Salazar surge mesmo como guia espiritual e nova encarnação
do mito sebástico. A actualidade do salazarismo como modelo de governação prende-se,
em primeiro lugar, com a comparação do Estado Novo com o regime saído da Revolução
de Abril. Da confrontação entre as realidades produzidas pelos dois sistemas políticoeconómicos, viria resultando o aparecimento de um forte e crescente apoio popular
relativamente ao ditador de Santa Comba Dão e ao seu regime, entretanto deposto.
António José de Brito estimou que a base social de apoio do Estado Novo se
cifraria em torno de um milhão de portugueses. Após a Revolução, teriam permanecido
«fiéis escassas centenas de milhares que continuarão a pensar que vale mais restringir as
liberdades do que ver um país tombar na anarquia, nos ódios de classe, nas lutas
desenfreadas de partidos, na mutilação de uma soberania»640. Brito apontou, deste modo,
não só uma percentagem considerável da população nacional que permaneceria saudosa
do Estado Novo e desejosa de reentrar nos trilhos políticos por ele traçados, como também
as razões dessa atitude: o pendor anarquizante das liberdades, a aversão à luta de classes
e à disputa partidária e a necessidade de devolver ao país ao que entendia ser o seu papel
no mundo.
Manuel Maria Múrias, embora sem quantificar a base social de apoio do
salazarismo no Portugal democrático, assegurou a sua existência e o seu contínuo
crescimento: «conforme nos vamos degradando nos azares da partidocracia, mais a sua
figura moral e intelectual se nos impõe, como exemplo cristalino, como modelo perfeito,
como vida a reviver diferentemente, consoante são diferentes as tristes coisas do nosso
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tempo»641. Pelo que Múrias, em seu nome, do jornal que dirigia e das Direitas radicais
portuguesas, se comprometia a continuar «a doutrina anti-comunista, anti-plutocrática e
anti-partidocrática» de Salazar642.
O que os direitistas consideravam ser a inépcia da Democracia, o caos do
partidarismo e do parlamentarismo, a descolonização vergonhosa e a consequente crise
económica e social seriam, assim, o principal dínamo de um revivalismo salazarista que,
nas suas palavras, cresceria constantemente na sociedade portuguesa. Nesse sentido,
António Maria Zorro defendeu que «dia-a-dia se alargam na memória do povo os
caminhos abertos à recordação de Salazar, não por simples saudades, mas por força do
confronto entre as realidades de ontem e as de hoje»643. Deste modo, prosseguiu, «Salazar
regressa à vida política portuguesa. A sua presença volta a agigantar-se, na saudade do
povo e nos cuidados e angústias dos espíritos preocupados em encontrar para o país que
fomos e para o país que seremos um rumo oposto ao que nos conduz para o descalabro
total»644. Ainda que morto o homem, a sua obra e o seu exemplo continuariam a ser, aos
olhos das Direitas radicais e da população portuguesa, a maior esperança e o motor
necessário para a inversão das políticas e do rumo que o país havia iniciado em 1974.
A actualidade e a presença de Salazar expressar-se-iam também através da procura
que os materiais e textos a seu respeito alegadamente despertariam. Neste sentido, o jornal
A Rua, que, em 28 de Julho de 1977, publicou, como suplemento, um poster a cores do
ditador, destacou, no número seguinte, que essa edição alcançou um volume de vendas
de 70.000 exemplares e que seria, inclusive, alvo de uma segunda edição645.
Fernando Jasmins Pereira dedicou um dos seus artigos à reflexão acerca do
«fenómeno do salazarismo». Aí parte da convicção de que, «hoje, as suas figura e obra
suscitam maior interesse que nunca [...]: Salazar volta a ser procurado»646. O que
motivaria essa procura, de um lado, e uma «ridícula histeria contra o regresso do
fascismo»647, do outro lado da barricada política? No entender do autor madeirense, esse
renovado interesse por Salazar prender-se-ia com a memória e a revalorização, à luz do
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contexto do Portugal democrático, do estadista, da sua obra de engrandecimento, interno
e externo, do país e da segurança e da ordem que teriam caracterizado o seu regime. No
fundo, «recordam quanto usufruíram e perderam – não há Democracia que compense a
insegurança, a penúria e a desonra»648.
Também para Rodrigo Emílio, tão magnânima fora a obra e tão pungente se
afirmava o legado que teriam bastado sete anos decorridos sobre a morte do antigo
Presidente do Conselho para que, em 1977, se perfilassem já em «legião os que adregam
de procurar, em passado tão recente [...], as linhas com que coser o futuro deste país»649.
Afã de inspiração no legado estadonovista que, para Emílio, corresponderia a um
profundo e generalizado sentir nacional, posto que «Portugal, em peso, já a estas horas
suspira por voltar a viver habitualmente e por ver-se, como tal, limpinho e liberto de
ideologias avessas ao seu perfil histórico»650. O crescente apoio à restauração da doutrina
salazarista manifestar-se-ia, também, pela diminuição constante dos críticos de Salazar,
«ao passo que não cessa de aumentar a falange daqueles que diariamente acorrem ao
cemitério do Vimieiro, em romagem de arrependimento»651.
É também a vontade de retorno ao «viver habitualmente» que Gonçalo Mesquitela
aponta como principal motivo para a constituição da «multidão»652 que rejeitava já,
apenas três anos decorridos, a Democracia parlamentar – ou, nas palavras do antigo
deputado à Assembleia Nacional, a «partidocracia» – e que reconhecia as razões de
Salazar para a ter sempre recusado, o que, simultaneamente, representaria a admissão, por
parte dessa «multidão», de que o Estado Novo fora, afinal, o melhor regime que o país
tinha conhecido no passado recente e que, por conseguinte, urgia regressar às suas
estruturas, leis e instituições. Isto porque:
a ordem nas ruas, o valor do trabalho, a estabilidade do valor dos bens, o respeito próprio e
o alheio, são coisas do passado recente que desapareceram do consumo, tal como os artigos
por que chamam as donas de casa. É que na verdade eram tão comuns a todos, como a fartura
que existia nas lojas e nos mercados. Pertencia à máxima do sistema: viver habitualmente.653
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Por tudo isto, de que aqui apresentámos apenas um resumo das muitas opiniões
emitidas que apontam, quase invariavelmente, no mesmo sentido, concluía-se em dois
periódicos ligados às Direitas radicais que se, por um lado, se assistia «a um fenómeno
de reabilitação de Salazar no conceito geral do povo português»654, isso se deveria, por
outro lado, ao facto de que, «quando a classe política falha, todas as recordações do
passado são legítimas, e actualizam a sua oportunidade»655.
Pese embora a unanimidade das proclamações, a intensidade da saudade e do
reconhecimento popular em relação a Salazar que diziam existir e crescer sem cessar, o
facto é que, tanto em 1979 como em 1980, esta defesa e a reclamação do legado
estadonovista não mereceram do povo português expressiva votação eleitoral, o que fará,
no mínimo, questionar a propalada dimensão do revivalismo salazarista à época, que a
Direita radical reiteradamente garantia existir.
De qualquer das formas, e atendo-nos apenas à narrativa direitista, o salazarismo
despertaria nos portugueses crescentes sentimentos de saudade e de necessidade não só
pelo seu valor intrínseco mas também, em igual ou ainda maior medida, pelas
consequências do sistema democrático, cada vez mais condenado pelo povo português,
numa relação dialéctica que fazia com que quanto mais diminuía a consideração pela
Democracia e pelas suas instituições mais se acentuava o prestígio e a influência do
legado e da obra de Salazar.
De tal forma assim seria que, para a Extrema-Direita portuguesa, a jovem
Democracia temia a simples referência ou evocação do ditador e atacava virulentamente
aqueles que o fizessem e procurassem recuperar, reavaliar ou apenas discutir o
salazarismo – «mimosa flor de estufa, a nossa democracia não conseguiria resistir a tal
contágio»656, ironizou Fernando Jasmins Pereira. Tão frágil seria que não toleraria sequer
«a discussão de ideias; interessa calar-nos democraticamente para que se interrompa este
trabalho de desmistificação do sistema»657. Não deixa de ser curiosa esta emulação, pelos
antigos defensores da situação, do discurso denunciador da censura e da proibição da
afirmação de determinadas ideias políticas que fora, até ao 25 de Abril de 1974,
património dos opositores do regime.
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Manuel Maria Múrias, no seu estilo mais truculento, dirá mesmo que «os
desgraçados receiam ou que Salazar ressuscite – ou que a lembrança da sua obra os
condene ao desprezo e à revolta de todo um povo. Riscar, apagar da história portuguesa
contemporânea o nome e a memória de Salazar é, por isso mesmo, a primeira preocupação
governativa»658; no caso em apreço ,referia-se ao gabinete constituído pelo PS e pelo
CDS. Importa realçar, mais uma vez, uma certa apropriação do discurso que era,
tradicionalmente, património da Esquerda relativamente ao Estado Novo, nomeadamente
as acusações de silenciamento de vozes discordantes do presente e de figuras históricas,
de deturpação dos factos e de reescrita da História em função dos interesses e da ideologia
dominante no regime vigente.
E, em mais um apontamento de apropriação do discurso anti-fascista português,
clamam ainda para que a Democracia lhes permita «defender democraticamente» o
salazarismo como um «património de ideias, princípios e programa úteis ao futuro de
Portugal»659. Lançam, assim, o repto ao pluralismo e à Democracia que abominam para
que aceitem «o confronto democrático de todas as ideias, incluindo o salazarismo»660 –
possibilidade de discussão ideológica que, durante quarenta e oito anos, a Ditadura Militar
e, sobretudo, o Estado Novo negaram a todos os que não lhe prestavam preito. Esta
exigência é, no mínimo, um contra-senso; na prática, é uma tentativa de aproveitamento
das liberdades conquistadas em Abril de 1974 para, através do seu usufruto, poder pôrlhes um fim.
Verificada a unanimidade em torno da actualidade de Salazar, importa agora – e
para encerrar a reflexão sobre o discurso direitista acerca do antigo Presidente do
Conselho e do Estado Novo – discutir as vias que apontavam para a concretização e
vivência actuante desse legado. Da afirmação de um projecto político racional que
partisse do que o salazarismo fizera e que merecia ser retomado, a exercícios de veneração
mitificante do homem e da sua obra, as Direitas radicais não deixaram de estabelecer o
salazarismo como o corpo doutrinário e o Estado Novo como o modelo institucional a
abraçar tendo em vista os seus intentos de recuperação do poder e de instauração de um
novo regime ultra-nacionalista e anti-democrático em Portugal. Até porque, na
formulação que Rodrigo Emílio recuperou e adaptou do direitista francês Antoine
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Blondin, «quem hoje quiser saber por onde param os nossos mestres, dê uma volta pelos
cemitérios»661.
Assim, entramos na esfera da veneração mitificante e, podemos dizer, sebástica
da figura de Oliveira Salazar. Como afirma o mesmo Rodrigo Emílio, evocar a obra do
salazarismo é «trabalho que a veneração está a ditar em honra, memória e louvor do
Presidente Salazar»662. Salazarismo que se consubstanciou numa «obra de resgate
nacional»663, protagonizada por um «Homem Exemplar que o conduzia [ao país] no rumo
do seu destino ecuménico, sem nunca deixar de o servir, sem nunca deixar de o defender,
sem nunca deixar de o engrandecer, sem nunca deixar de o prestigiar – e sem nunca lhe
mentir»664.
Salazar era apontado como «o derradeiro estadista nascido nesta terra»665 e como
«a figura europeia do nosso tempo»666. Um morto cuja presença, por via do seu legado,
se afirmaria crescentemente sobre a nação e o faria reviver uma e outra vez, no sentido
em que «os grandes Mortos têm essa qualidade de vida, de permanência que os torna
companheiros e oráculos para o mistério da sua intrínseca contemporaneidade»667. Por
conseguinte, Tavares de Almeida vaticinou que Salazar «viverá um dia, na vocação
diferente de quem retome a grandeza, a severidade e o magistério para livrar o povo das
agruras e das misérias da “liberdade”»668.
Imortal, Salazar ressuscitado pela continuação da sua obra surgiria, para António
Maria Zorro, como «guia espiritual da Nação»669. Imortalidade alcançada porque, nas
palavras de Rodrigo Emílio, «a obra de Salazar tem a chancela do imperecível. [...] Em
1933, era ele uma certeza; hoje, começa a ser uma esperança»670 para proceder à «urgente
instauração de uma ditadura da inteligência, do saber, da honradez e do trabalho»671.
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Venerado e merecedor de romagens à campa onde jazia, como a de José
Gonçalves d’Almeida que se deslocou ao Vimieiro para «rezar na campa de Salazar»672.
Aí terá revivido «a grandeza da Pátria de outras eras e aquela que Salazar tornara
possível»673 e, uma vez cumprida a homenagem, já, numa experiência quase mística, «a
imagem de Salazar enchia [...] o vasto céu lusitano [...]. Ultrapassou os restritos limites
do Portugal dos nossos dias e espraiou-se pelo firmamento até às lonjuras de Timor, de
Moçambique, de Angola e de todos os territórios que tão abnegadamente defendeu»674.
Chefe carismático, herói, mas também pai protector que «protegeu a população
portuguesa dos sofismas correntes que geraram a decadência e o apodrecimento da
sociedade ocidental»675, «como uma mãe que defende os seus filhos, assim Salazar
defendeu a Pátria Portuguesa»676. Assim, era transformado no exemplo redentor ao qual
recorrer para enfrentar os «ventos da história» e os perigos que estes encerravam para as
tradições do povo português.
Tolerados a saudade e os diferentes graus de mitificação, alertam, contudo, os
direitistas que «é preciso – como ele [Salazar] desejaria – que não vivamos agarrados a
cadáveres»677. Continuar Salazar não pode ser saudade paralisante ou tristeza atávica, não
pode colocar os seus discípulos numa posição de derrotados ainda antes de começada a
batalha, tem de ser exemplo actuante, guia espiritual e doutrinário conducente à
intervenção presente e futura, precisa de ser mito futurante e não mágoa passadista e
derrotista.
Não se recomenda e não se procura
nem um salazarismo saudosista, nem um saudosismo salazarista. Não é isso que o interesse
nacional reclama. Não é isso que Salazar aconselharia. A sua presença no futuro [...] haverá
que significar um sinal de unidade [...]. Um sinal de unidade não só para todos os que se
confessam da Direita, mas também para todos os que se confessam, apenas, portugueses. [...]
E de novo para todos a luz brilhará entre as trevas.678
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Na visão direitista acerca da vivência e da aplicação do salazarismo, «é imbecil
falar de saudosismo»679, porque não se trata, simplesmente, de voltar ao passado, de
reeditar passo por passo, instituição por instituição, política por política, o Estado Novo,
mas sim «de memorá-lo para construir no futuro»680. Os que dilucidassem na evocação
do antigo Presidente do Conselho um sinal do saudosismo da Direita radical eram
considerados «imbecis»681, como se pode ler no artigo «Portugal e o futuro», publicado,
em Julho de 1978, no jornal A Rua.
Até porque, como alertava Franco Nogueira em entrevista a O Diabo: «ninguém
poderia hoje governar à maneira de Salazar [...]. Os homens de génio não se repetem, não
se copiam»682. Ou, nas palavras mais prosaicas de Múrias: «a ideia de que isto se salva
com um ou mais Salazares é completamente tola; a isto não há Salazar que valha; o regime
é mau em si; só a partir do seu fim será possível pensar em restaurar as finanças e
reordenar a economia»683.
E se futurante deve ser a evocação do homem, da obra e do legado, o salazarismo
terá então de constituir, afirmava Manuel Maria Múrias, no âmbito da campanha dos
Independentes de Direita às eleições intercalares de 1979, «um ponto de partida e não um
ponto final»684. Um ponto de partida que, não esquecendo nem deixando de reflectir
criticamente acerca dos erros cometidos, vá «buscar à sua obra de doutrinador, aos seus
ensinamentos de mestre do nacionalismo português todo o material necessário à
reconstrução de Portugal»685.
O nacionalismo renovado à luz de Salazar pretendia-se corpo doutrinário e de
acção capaz de pôr termo à ainda curta experiência democrática, procurando pela
evocação do exemplo e pelo sublinhar dos problemas presentes reencaminhar os
portugueses para a defesa de um regime direitista, tradicionalista, autoritário, antidemocrático e anti-partidário. Com esse objectivo em mente, questionava-se no jornal A
Rua: «há outro mestre que melhor nos possa ensinar a Reconstruir Portugal, a ensiná-lo
a todos nós, mesmo aos seus adversários? Há outra doutrina nacionalista mais conforme
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à maneira de ser do nosso Povo? Pois se não há, continuemos com tal mestre e com tal
doutrina»686. Falecido o homem e derrubado o seu regime, para a Extrema-Direita
portuguesa o elemento central a ter em conta na luta contra a democracia continuava a ser
Salazar.
2.5 – «Não se convida a Juventude para um enterro»: Marcelo Caetano e o fim do
Estado Novo
Tendo-se confundido o Estado Novo com Salazar e este com o primeiro ao ponto
de serem um só, os direitistas, retroactivamente, consideraram que a morte do chefe
carismático teria de corresponder, por consequência lógica, à morte do regime. Por outro
lado, a elite política do Estado Novo vivera sempre na dependência do Presidente do
Conselho, cumprindo as ordens e disposições dele emanadas. Não cuidou Salazar de
preparar a sua sucessão, confiando, alegadamente, nos dispositivos constitucionais, por
si legados, como bastantes para permitir ao Presidente da República resolver o problema
sucessório no melhor interesse do regime e do país. Não cuidaram, igualmente, os homens
ligados ao poder de se prepararem para a sucessão, não querendo ou não sendo capazes
de futurar a morte do ditador e uma realidade em que não permanecesse Salazar, ad
aeternum, a comandar os destinos nacionais. Como frisou criticamente Jaime Nogueira
Pinto, «a “velha” direita [...] viveu à sombra de Salazar, como os fariseus se acoitavam à
sombra da letra dos livros santos. Quis-se em paz e em sossego, em paz e às moscas,
protegida e defendida das tempestades e constipações»687.
Contudo, e observando as inexoráveis leis da vida, António de Oliveira Salazar
teria de morrer e o problema da sucessão teria de se colocar, mais cedo ou mais tarde, ao
Presidente da República. O princípio do fim do homem que guiou, despótica e
autoritariamente, a política nacional durante quarenta anos – contabilizam-se, aqui, pelo
poder que desde logo alcançou na pasta das Finanças, os seus anos enquanto ministro do
governo da Ditadura Militar – ocorreria em 3 de Agosto de 1968. Na manhã desse dia de
Verão, Salazar caiu de uma cadeira de lona no Forte de Santo António do Estoril, sua
residência de férias, e embateu violentamente com a cabeça no chão. As consequências
do golpe viriam a sentir-se apenas no mês seguinte e, a 6 de Setembro, é-lhe diagnosticado
um hematoma intracraniano. A surpresa e o choque foram de tal ordem que «inimigos e
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partidários pareciam paralisados pelo acontecimento, que vinham aguardando plenos de
esperança ou de receio. Todos tinham consciência de assistir ao “fim do mundo”»688. O
cenário ficou ainda mais negro para os partidários do regime quando, em 16 de Setembro,
Salazar sofreu um acidente vascular no hemisfério cerebral direito e os médicos
vaticinaram que a sua recuperação seria praticamente impossível.
Américo Tomás tinha de pensar como e a quem transmitir o poder, questão que,
até aí, não fora sequer equacionada. Como realça Manuel Maria Múrias, «era realmente
o desconhecido: – como a morte é uma coisa branca e fluida que nem se vê, as pessoas
tinham-se esquecido dela. Salazar também. Não se haviam tomado as mais elementares
precauções para organizar o evento com um mínimo de prudência e de inteligência»689.
Entre a recaída de Salazar e a nomeação do novo chefe do governo, decorreram
dez dias durante os quais «a vida parou em Portugal»690. A governação do ditador, como
vimos, «secou» todas as alternativas que poderiam ter-se afirmado. Quando, de repente,
o Presidente da República se viu obrigado a escolher um novo homem para assegurar a
continuidade do Estado Novo, as hipóteses eram muito escassas. Jaime Nogueira Pinto
destacou, como «mais qualificados ou detendo maior número de hipóteses de virem a ser
escolhidos, Marcelo Caetano, Franco Nogueira, Adriano Moreira e Antunes Varela»691.
A estes nomes, Manuel Maria Múrias acrescentou os de Supico Pinto, José Gonçalo
Correia de Oliveira (monárquico e visto como o candidato ideal para restaurar o trono em
Portugal), Gomes de Araújo, Kaúlza de Arriaga (que se lançava «a si mesmo, sem ter
quem o apoiasse, nem nos meios políticos e nem nos militares»692) e, finalmente, José
Soares da Fonseca, que, de acordo com o autor, seria o pretendente favorito da Direita
«ultra»693.
Na verdade, apenas Marcelo Caetano se preparara para suceder a Salazar. Num
trabalho de décadas, teria urdido uma teia de influências e dependências que, chegado o
momento decisivo, haveria de activar no sentido de garantir a conquista do poder. Tanto
Nogueira Pinto como Múrias relevam o grupo marcelista da informação como o mais
preponderante nesta estratégia de ascensão ao poder montada pelo professor de Direito.
O grupo era constituído por César Moreira Baptista, chefe do Secretariado Nacional de
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Informação (SNI), Dutra Faria, director da Agência Nacional de Informação (ANI), e
Barradas de Oliveira, director do Diário da Manhã, jornal oficioso da União Nacional.
Assim, «é do SNI e da ANI que começam a partir os informes para os correspondentes
estrangeiros de que é Marcelo o homem com mais possibilidades, que será ele com certeza
o sucessor»694. Ou, nas palavras de Manuel Maria Múrias, «os marcelistas multiplicavamse pelo país e pelo estrangeiro em miríades de contactos propagandísticos, desfazendo os
outros candidatos e enaltecendo hiperbolicamente o novo messias»695. Caetano contaria
ainda com o apoio de muitos dos alunos que formara, que haviam assumido, entretanto,
cargos de responsabilidade na governação e na administração pública e com os quais
mantivera contacto, do sector tecnocrata e liberalizante ligado à administração do Estado,
dos partidários de uma maior aproximação à Europa, ainda que a europeização do país
obrigasse a concessões em África, «e mesmo da oposição não-comunista com quem o
antigo reitor de Lisboa mantivera boas relações»696.
Deste modo, sendo ou não o seu candidato favorito, face à campanha, interna e
externa, dos marcelistas, ao desinteresse, à impossibilidade ou às resistências de uma ou
outra facção aos demais putativos candidatos, Américo Tomás acabou mesmo por
nomear, em 27 de Setembro de 1968, Marcelo Caetano como Presidente do Conselho de
Ministros.
Os únicos que, desde o primeiro momento, desconfiaram ou combateram Marcelo
foram os ortodoxos do salazarismo e, sobretudo, a acreditar nas suas próprias palavras,
os nacionalistas radicais: nunca tendo, de facto, afrontado o regime nem deixado de o
apoiar e de procurar recoloca-lo no trilho do mais rigoroso totalitarismo contrarevolucionário, procuraram sempre manter uma certa autonomia em relação ao mesmo.
Nenhum destes grupos esquecera que Marcelo teria estado, alegadamente, envolvido na
conspiração anti-salazarista que haveria de culminar na fracassada tentativa de golpe de
Estado de Abril de 1961 e de se ter demitido, no auge da crise académica de 1962, do
cargo de Reitor da Universidade de Lisboa por discordar da entrada da polícia nas
instalações universitárias e reprovar a intervenção policial decorrente.
Para criticarem a governação marcelista e para demonstrarem que era mais do que
expectável que ela viesse a assumir os contornos que a marcaram, os autores direitistas
demoraram-se na análise da juventude e da formação escolar e doutrinária de Marcelo
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Caetano, aí identificando já os traços psicológicos e de carácter do homem que assistiria,
no poder, ao derrube do Estado Novo. No libelo acusatório de Caetano que Eduardo
Freitas da Costa redigiu sob a forma de livro e do qual foram impressos, em Novembro
de 1975, 5000 exemplares, a primeira parte, relativa aos anos da formação e da
consolidação políticas de Marcelo Caetano, é esclarecedoramente intitulada «A insidiosa
escalada ao poder»697.
Dos autores consultados, os que mais se debruçaram sobre o percurso, o
pensamento e a governação de Marcelo Caetano foram, nas obras já citadas, Eduardo
Freitas da Costa, Jaime Nogueira Pinto e Manuel Maria Múrias. Os três destacaram a
entrada de Caetano na política pela via do Integralismo Lusitano, enquanto era ainda
estudante. Em 1928, com apenas 22 anos, era já secretário da redacção do periódico
integralista Nação Portuguesa698, sob a direcção de Manuel Múrias, um dos civis
activamente envolvidos na Revolução de 28 de Maio. Antes, em 1926, havia já estado na
fundação e direcção «de uma revista panfletária, que ia realmente dar que falar sob o
título significativo de Ordem Nova»699 e cuja auto-descrição no primeiro número da
publicação era bem evidenciadora da doutrina perfilhada: «Revista antimoderna,
antiliberal, antidemocrática, antiburguesa e antibolchevique. Contra-revolucionária;
reacionária; católica, apostólica e romana; monárquica; intolerante e intransigente;
insolidária com escritores, jornalistas e quaisquer profissionais das letras, das artes e da
imprensa»700.
Pelos seus escritos na Nação Portuguesa e, sobretudo, na Ordem Nova, «era [...]
por uma clara e firme disposição “reaccionária” que este rapaz de 20 anos decidia arrancar
para a ascensão política já então ambicionada»701. Manuel Maria Múrias considerou que
o verbalismo reaccionário ostentado por Marcelo era revelador da volatilidade que o
acompanharia durante toda a vida, tendendo sempre a seguir as modas políticas do tempo
e o campo que, em cada momento, lhe parecia ter mais probabilidades de triunfar. Assim,
«conservador e reaccionário, Marcello limitava-se a reagir, sentindo a necessidade
instintiva e sentimental do chefe carismático, da ordem na vida, da vida política
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organizada e corporativizada, de certo como os fascistas e os marrausianos a propunham,
mas em parâmetros singulares fundados na tradição portuguesa»702.
Entretanto, concluiu a licenciatura em Direito, entrou para a administração pública
(inicialmente, ocupando o posto de conservador do Registo Civil em Óbidos) e,
continuando a estudar, doutorou-se, «alcançando, em poucos anos, a consagração da
cátedra»703. Também relativamente à escolha profissional, Múrias atacou o carácter e os
princípios de Caetano, afirmando que, «como ele próprio confessa, Marcello não se
encaminhava para Direito por vocação, mas porque ser advogado rende muito
dinheiro»704.
Nos anos 1930, e aprofundando o pendor fascizante manifestado na revista Ordem
Nova, Marcelo terá sucumbido à «tentação “fascista”»705, sendo, «no período de produção
político-ideológica dos anos 30, [...] um dos principais corifeus daquilo a que se chamava
então a Revolução Corporativa, chegando a assumir do ponto de vista doutrinário
posições bastante ousadas, que se aproximavam do Corporativismo Fascista, como a sua
tese sobre o Partido Único – Corporação Política»706.
Em 1940, foi nomeado Comissário Nacional da Mocidade Portuguesa. Aí terá
estimulado a adopção do espírito e da imagética fascistas em voga na Europa de então,
levando «a cabo uma obra dinamizadora, ganhando prestígio e popularidade entre os
jovens daquela organização»707. Eduardo Freitas da Costa considera que, tendo já bem
firmadas e apontadas ao alto as suas ambições de poder, Caetano usou os quatro anos em
que esteve à frente da Mocidade Portuguesa como um «autêntico treino de comando
político»708, para se insinuar junto das cúpulas da situação, conquistando assim a
influência suficiente para conseguir «“colocar” este ou aquele mais dedicado em postos
promissores da administração pública, criando o embrião de uma futura “clientela
política” e movendo astuciosamente as primeiras pedras sérias do seu particular jogo de
xadrez»709.
De facto, Marcelo Caetano caiu nas boas graças do Presidente do Conselho de
Ministros, sendo chamado, em 1944, para tutelar o Ministério das Colónias (até 1947). A
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sua rápida ascensão política haveria ainda de levá-lo à Comissão Executiva da União
Nacional (a que presidiu entre 1947-1949), à presidência da Câmara Corporativa (19491955) e, logo em seguida, ao Ministério da Presidência (1955-1958). A ida para o governo
e para a cúpula política do partido único coincidiriam também com uma mudança no seu
discurso e nas suas opções doutrinárias. De resto, para Manuel Maria Múrias, em Marcelo
Caetano «as tendências fascistizantes só duraram até Salazar o chamar para o Terreiro do
Paço, convertendo-se pela prática, aos postulados fundamentais do Centro Católico, o
interesse da Nação substituindo, no entanto, o interesse da Igreja»710, assim como terá
abdicado do corporativismo radical dos primeiros anos, bem como do municipalismo
neomedieval integralista, elaborando leis centralizadoras e burocratizantes, das quais
resultaram um considerável incremento do poder e do raio de acção do Estado em
desfavor dos municípios.
Também Eduardo Freitas da Costa viu nas sucessivas transmutações ideológicas
de Marcelo Caetano outro sinal, se não o mais claro, do seu oportunismo político, da sua
falta de princípios sólidos, do seu carácter volátil e facilmente adaptável às modas, às
circunstâncias e ao que dele fosse esperado no sentido de mais rapidamente aceder àquela
que era a sua grande, se não única, ambição: o poder. Deste modo, Caetano mostrou-se
«sempre indeciso, incoerente, incapaz de traçar e seguir uma linha de rumo doutrinária,
incapaz de impor as suas concepções às circunstâncias do momento – mas, pelo contrário,
deixando-se sempre influenciar por elas, procurando sempre ajustar-se ao que lhe parecia
ser a “tónica” da ocasião, mentindo desembaraçadamente [...] para dizer o que entendia
que devia dizer-se e fazer o que achava que lhe convinha fazer»711.
Jaime Nogueira Pinto, por seu lado, não pondo em causa a veracidade dos
sentimentos de Cateano e a sua adopção do ideário integralista, primeiro, e, depois,
tendencialmente fascista, reconheceu que o fervor nacionalista, monárquico e corporativo
pode ter sido também um sinal de adaptação às circunstâncias e ao tempo. Realça,
contudo, que, desde a juventude, Caetano nutria, igualmente, uma atracção ideológica
pelo conservadorismo de tipo anglo-saxónico que decorreria da sua «formação jurídica»
e da «evidente admiração pelas instituições anglo-saxónicas, pelo bom senso dos
Pilgrim’s Fathers, pelo liberalismo bem-educado, bipartidário e vitoriano»712.
Consideraria, porventura, que esse figurino e esse regime político eram incompatíveis
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com o temperamento, o espírito e as tradições do povo português, que jamais poderia
«alcançar essa terra prometida do pluralismo institucional, dos parlamentos bemeducados, dos eleitorados esclarecidos, da sã convivência em que os adversários políticos
se tiram o chapéu em vez de se atirarem insultos e bengaladas»713.
E se, sobretudo durante os anos 1920, 1930 e parte dos 1940, Caetano deu ares de
uma adesão clara ao integralismo, ao nacionalismo revolucionário e até, em certa medida,
ao fascismo, indo-se progressivamente radicalizando à Direita e alinhando-se pelo
compasso político da Europa que lhe era coeva, tal não significou, de modo algum, o
apagamento ou sequer a erosão da sua admiração pelo conservadorismo. Este último, na
análise de Nogueira Pinto, «estava apenas adormecido. Adormecido pela época, por um
ambiente, por um conjunto de forças e circunstâncias dominantes. O futuro ia mostrar que
assim era»714. E, por estar simplesmente adormecido, seria inútil discutir se o que
caracterizou o pensamento político de Marcelo Caetano, pelo menos o que foi
publicamente expresso, foi ou não o oportunismo. Com Caetano exilado e o regime
derrubado, seria perfeitamente desnecessário e improdutivo «especular sobre se o
nacionalista “traiu” o liberal ou o liberal “traiu” o nacionalista»715; ambos terão coexistido
nos anos de juventude do último chefe do Estado Novo, podendo ou não manifestar-se na
sua acção política e doutrinária.
Por ocasião da morte de Marcelo Caetano, em Outubro de 1980, Barradas de
Oliveira – que, como vimos, fora do grupo de informação afecto a Marcelo e marcelista
desde a primeira hora – procurou, a contra-corrente da Direita radical, enobrecer a figura
do antigo mestre de Direito. Onde muitos autores da Extrema-Direita viam oportunismo,
volatilidade e sede de poder e de mando, Barradas de Oliveira considerou que «toda a
vida de Marcello Caetano, como homem público, foi uma ascensão honrosa. Difícil, por
vezes, com as contrariedades que o seu feitio independente tantas vezes levantava. Mas,
ao fim, era coroado pelas flores do triunfo»716. Oliveira relevou, sobretudo, o percurso
académico de Marcelo, considerando ser ainda cedo para fazer uma avaliação,
suficientemente distanciada e não toldada pelos ódios decorrentes do fim do Estado Novo,
da obra do estadista.
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Outro dos elementos que ressaltam do estudo das posições direitistas em relação
a Marcelo Caetano são as constantes críticas ao seu carácter e à falta de solidez dos seus
princípios doutrinários e éticos que se lhe foram conhecendo desde a chegada à cúpula
do Estado e haveriam de confirmar-se, ainda piores, durante a sua governação. O perfil
psicológico de Caetano deve ser sempre pensado em comparação com o que de Salazar
foram traçando e que analisámos no ponto anterior.
Em primeiro lugar, onde em Salazar viam aversão a exibicionismos ou
protagonismos vãos, onde o desempenho do mando e a tenência do poder seriam apenas
uma decorrência da missão maior que era o serviço da nação e não objectivos supremos
de um ego e de uma ambição desmedidos, Marcelo teria desde sempre evidenciado, de
forma mais ou menos clara, a sua sede de poder e a sua ambição de mando: «aos vinte e
nove anos, o poder era para Marcello Caetano uma obsessão»717. Mas aqui não era já o
simples comprazimento pelo serviço do país o valor que o movia, seria a singela vontade
do «poder pelo poder»718. O mesmo empenho que colocou na conquista da Presidência
do Conselho de Ministros empregará, ao longo da sua governação, na conservação e
defesa do posto alcançado. A mesma opinião foi partilhada por Eduardo Freitas da Costa,
que escreveu: «Marcello revelou com impecável constância, tenacidade e coerência a
mesma linha de acção: oportunismo, hesitação e duplicidade. Não pode já hoje restar a
menor dúvida de que a sua ambição de jovem pobre e de modesta condição social foi [...]
a de ser algum dia rico, socialmente prestigiado e politicamente poderoso»719.
Comparemos as ácidas palavras de Freitas da Costa com a narrativa que, também a este
respeito, foi construída em relação a Salazar. Ambos filhos de beirões de «modesta
condição social» e ambos tão distintos nas ambições individuais: o luxo, a riqueza e a
ascensão social que, defendem, Salazar desprezaria, são para Marcelo objectivos
supremos. Múrias foi mais longe e afirmou mesmo que Caetano «ambicionava o poder
em termos quase patológicos»720.
A duplicidade, a hesitação e o oportunismo político apontados por Freitas da Costa
remetem-nos, uma vez mais, para um contraste evidente com a clareza, a assertividade e
a firmeza de princípios que sempre identificaram em António de Oliveira Salazar. A
ambiguidade ou duplicidade de Marcelo Caetano seria falha de carácter ou mera táctica
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política conducente ao seu objectivo de conquistar e permanecer no poder? Jaime
Nogueira Pinto fez notar, que «num país de estruturas monocráticas, com personalidades
por temperamento e habituação disciplinadas e reverentes perante os poderes
constituídos, é sempre tranquilizador e lisonjeiro acreditar que se está acompanhado pela
autoridade e vontade dos hierarcas»721. Por conseguinte, e ciente desta realidade, Marcelo
terá recorrido bastas vezes à ambiguidade e à duplicidade como táctica política.
Procuraria, desse modo, não afastar ninguém e a todos agradar sem, de facto, cumprir a
palavra dada.
Salazar seria discreto e introvertido. Já Marcelo sofreria de uma «incomensurável
vaidade»722. Onde Salazar exercia a autoridade que conquistara pela sua acção e pelo seu
exemplo, Caetano teria um «modo de ser autoritário, que no meio político cheio de
primarismos e ideias feitas chegou a ser sinónimo de firmeza e perseverança nas
convicções»723. Como também já vimos, no discurso das Direitas radicais, se Salazar teria
recusado qualquer favorecimento pessoal com base nas suas amizades e nos seus
conhecimentos, Caetano serviu-se do seu poder e da sua influência para colocar apoiantes
e apaniguados em lugares-chave do aparelho do Estado como meio de formar e fomentar
uma clientela política e um esquema de dependências que, chegado o momento, utilizaria
no seu plano de assalto ao poder. Por outro lado, Salazar seria correcto, honesto, frontal
e recto no trato com os outros; já Marcelo seria um intriguista724, dado a inimizades
mesquinhas com qualquer um que o pusesse de alguma forma em causa, e por possuir «a
sensibilidade de uma prima-dona»725, pelo que «a maioria dos apoiantes do regime temiao pela paixão que punha nas amizades e nos ódios. Sentiam-no psicologicamente
instável»726.
Por fim, a resolução e a determinação que Salazar teria demonstrado durante a sua
governação, sobretudo no que concerne à política colonial e à guerra iniciada para
salvaguardar o império, dava lugar, em Caetano, a várias provas de «indecisão, que
reforçavam certas notas atávicas da sua personalidade»727. Também a absolutização do
alegado interesse nacional que Salazar instituíra se transformara, com Marcelo Caetano,
numa procura constante de consideração externa e de elogios na imprensa
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internacional728. No fundo, para a Direita radical, aqui representada nas palavras de Jaime
Nogueira Pinto, «Marcelo é um homem atreito senão às reconversões bruscas de ideias e
personalidade, pelo menos a uma duplicidade e instabilidade de pensamento, que
contrastam [...] com a coerência e determinação de Salazar»729.
Para a Direita nacionalista e revolucionária, a sucessão de Oliveira Salazar deveria
permitir a correcção dos desvios, das hesitações, das cedências ao democratismo e de
todos os outros defeitos e problemas que dilucidavam no Estado Novo, os quais foram já
discutidos no ponto anterior. Nesse sentido, entendem, o processo sucessório poderia ter
reinserido o regime no caminho nacional-revolucionário de 1926. Contudo,
a ascensão de Marcelo Caetano à Presidência do Conselho de Ministros [...] – com as suas
incoerências, as suas hesitações, as suas arbitrariedades, o seu consubstancial hibridismo
político – longe de rectificar os erros cometidos, ampliou-os e criou a situação que veio a
desembocar (com o seu conhecimento se não com a sua cumplicidade) no golpe militar de
25 de Abril de 1974.730

Fosse para corrigir, no sentido da revolução nacionalista, fosse para manter a
situação tal e qual foi herdada, fosse ainda para modificar as estruturas e os aspectos da
doutrina oficial do regime, o Estado Novo enfrentava, com a incapacitação e posterior
falecimento de Oliveira Salazar, a mais difícil prova de sobrevivência com que fora
confrontado até então. Prova talvez mais dura até do que a colocada pelas eleições
presidenciais de 1958, em que a candidatura de Humberto Delgado abalou e fez tremer a
elite dirigente, obrigou à subversão da legitimidade eleitoral do acto e conduziu à
alteração da lei eleitoral, deixando o Presidente da República de ser eleito por sufrágio
universal e directo.
Marcelo Caetano, procurando satisfazer, simultaneamente, os que pretendiam a
manutenção dos aspectos centrais da governação salazarista – à cabeça, o estrito
cumprimento dos esforços militares empenhados na guerra colonial – e os que
propugnavam uma modernização, abertura e liberalização do regime, optou pelo mote da
«evolução na continuidade». Fomentou, assim, o desenvolvimento e a veiculação das
«teses do continuismo sem problemas – “viram, não aconteceu nada”, “o Regime passou
a sua prova de fogo” – do continuismo evolutivo e, em meios restritos, do
catastrofismo»731.
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O programa liberalizante de Marcelo Caetano, segundo os autores direitistas,
cheio de ambiguidades e contradições, haveria, contudo, de ser entusiasticamente
acolhido pela larga maioria da elite política, económica e administrativa do país. O início
do consulado marcelista terá sido, então, «um dos oficialmente mais optimistas da vida
portuguesa»732 e no qual a «febre liberalizante [se] apoderava de todos»733. A Direita
radical portuguesa, que, à época, e apesar da resistência e da luta contra o marcelismo
documentadas por Riccardo Marchi734, apoiou «Marcello contra a oposição», terá optado
pelo «mal menor»735. Apesar disso, nunca deixou de condenar os salazaristas mais
ortodoxos por terem transferido o seu apoio de forma incondicional e quase acrítica para
o projecto político que Caetano se propunha realizar. Tal condenação fica bem patente na
seguinte reflexão de Jaime Nogueira Pinto:
seria divertido, se não fora triste, pela imagem que dava de ausência de carácter da classe
dirigente, haver homens que tinham passado a vida a celebrar a autoridade, a ordem, a
revolução nacional, que tinham endeusado Salazar [...] se lançavam agora, com a mesma
devoção, nos encomiasmos à liberdade, ao pluralismo, à democracia; não se inibindo, nos
hiperbólicos comentários ao novo estilo marcelista, de fazerem a censura implícita, às vezes
chocarreira, de um homem que com incondicionalismo servil tinham exaltado e não passava
agora de um pobre velho doente.736

Ensejo de liberalização que, à Direita, era visto já como a raiz da destruição do
próprio regime que Salazar erguera e consolidara. Sendo muito críticos da maioria dos
aspectos da acção governativa marcelista, é na condução da política ultramarina que os
direitistas concentram as maiores acusações de ambiguidade, de hibridismo, de
dissimulação e, provavelmente, de conluio com os que defendiam a descolonização ou,
no mínimo, com os que advogavam um progressivo descomprometimento em África.
Como afirmou Nogueira Pinto em Portugal – Os Anos do Fim, «em ponto algum como
na desagregação do sentimento nacional quanto à unidade do Ultramar-Metrópole, na
destruição da perspectiva integradora, das bases ideológicas e políticas da defesa dos
territórios e populações portuguesas, foi a acção do marcelismo tão nefasta e, ao mesmo
tempo, tão exemplarmente desenvolvida»737 e cujos resultados, no pós-25 de Abril, se
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traduziram numa célere descolonização – ou, no entender das Direitas nacionalistas e
imperialistas, num criminoso, «entreguista» e absolutamente sujeito aos interesses
soviéticos processo de abandono das antigas colónias e dos portugueses que nelas
residiam –, só possível por ter existido «uma obra de erosão e sabotagem prévias,
empreendida ou consentida pela Administração»738.
Tendo por principal ambição manter-se no poder, Caetano nunca não poderia
revelar aqueles que, alegadamente, seriam os intentos relativamente aos negócios
estrangeiros do país e aos destinos do seu império colonial. Para a Direita, ele defenderia
uma maior aproximação à Europa – a meta de europeização do país devia ser perseguida
no âmbito da condução da política externa do regime – e, por decorrência tão óbvia quanto
necessária à concretização de tal propósito, um descomprometimento com a política
colonial em África. No fundo, advogaria um rumo para as colónias que passava pela sua
progressiva autonomia em relação à metrópole e culminaria na independência das
mesmas ou na formação de uma federação, ou confederação, de estados livres e
independentes. A verbalização destas posições custaria, defenderam os autores da
Extrema-Direita, a presidência a Marcelo Caetano pelo que, acusam-no, teria optado pela
dissimulação dos seus reais objectivos. Assim, o «entendimento da política marcelista
quanto ao Ultramar, foi ditada não só por natural ambiguidade de um homem que,
colocado ao leme de um sistema, o queria obrigar a mudar de bordo, sem que a tripulação
se apercebesse (o que lhe poderia custar o posto)»739.
Para os «ultras» do regime, Caetano terá optado então, tal como em todas as
esferas da sua vida política, pela dissimulação e pela duplicidade, mantendo um discurso
de firme intransigência em relação à defesa do império colonial que contrariava nos
bastidores do poder e em algumas das medidas que implementou. Apesar das
consequências que os esforços militares acarretavam para o país e para a sua população,
a resoluta e firme política colonial de Salazar teria, defendem os direitistas, unido a
maioria dos portugueses em torno do desígnio nacional de salvaguarda dos territórios
africanos e da sua progressiva integração com a metrópole. As hesitações, falta de clareza
e ausência de doutrina colonial sólida de Marcelo Caetano teriam produzido o efeito
diametralmente oposto. Deste modo, e à laia de comparação entre a política ultramarina
dos dois ditadores do Estado Novo, Nogueira Pinto vaticinou que «um barco firme, com
leme apontado a porto definido, pode ter mais ou menos passageiros; mas tem alguns com
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certeza; um barco à deriva não leva ninguém, a não ser os loucos que acreditam no capitão
que lhes garante que tudo corre pelo melhor»740.
A estratégia dúplice de Caetano, e sempre de acordo com as descrições feitas, a
posteriori, pelos direitistas, consistiria em, como vimos, quando confrontado por dois
grupos com ideias ou interesses diferentes e conflituantes, garantir a ambos que seguiria
a linha que a cada um mais agradava ou convinha. Assim, no que concerne à linha política
do seu governo, aos ortodoxos e homens da situação afirmaria a continuidade, aos
tecnocratas liberalizantes e à oposição não comunista frisaria a evolução, a abertura, a
liberalização e até a possível democratização do regime.
Outra das tácticas atribuída a Marcelo Caetano é a de, quando o assunto era
delicado ou a medida polémica, permitir, incentivar ou até obrigar uma figura exterior à
cúpula dirigente a avançar publicamente a ideia disruptiva com a tradição e doutrina
estadonovista e, depois, esperar as reacções da opinião pública, da classe política e da
administração. Esta prática marcelista está na base da teoria que defende que, no mínimo,
Caetano não obstaculizou a publicação de Portugal e o Futuro e, no máximo, terá
procurado activamente garantir que a obra fosse editada. Dado à estampa em Fevereiro
de 1974, o livro de António de Spínola abalou, inequivocamente, as já frágeis e
debilitadas estruturas do regime. Por um lado, contrariava as teses oficiais relativamente
à guerra colonial, advogando estar esgotada e perdida a frente militar e a necessidade de
concentrar todos os esforços na solução política do conflito – não no sentido da
descolonização como viria a processar-se no pós-25 de Abril mas no do reconhecimento
do direito à auto-determinação dos povos das colónias portuguesas em África, da
progressiva autonomização dos territórios e das suas administrações e da necessidade de
se trabalhar para a construção de uma futura federação de estados lusófonos. Por outro
lado, não dando eco a qualquer teoria ou ideia verdadeiramente original ou inédita, o
impacto da obra justifica-se, sobretudo, porque,
pela primeira vez, certas coisas apareciam ditas, não pelos liberais que escapavam ao serviço
militar pelos corredores do poder, nem pelos democratas “históricos” da cartilha cívica, nem
pelos juristas cépticos que confundiam governar com administrar e a nação com um
município. Era um militar, à antiga, de monóculo e pingalim, ainda por cima de Cavalaria,
que andara pelo mato e vira a guerra de perto, que trazia a juízo, com razão ou sem ela, as
questões que punham em dúvida os caminhos até então certos para a massa dos portugueses.
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Porque, para destruir ou pôr em causa um Império é sempre necessário um herói. Herói, ou
figura respeitada pelos seus concidadãos, de preferência ilustrada na defesa desse Império.741

Marcelo Caetano não era esse herói nem essa figura suficientemente respeitada,
pelo que, a aceitar que comungava das ideias de Spínola, convir-lhe-ia não só a publicação
da obra como a promoção do seu autor. Seja como for, dada a gravidade, para o regime,
das matérias tratadas em Portugal e o Futuro e o lugar ocupado por António de Spínola
na hierarquia militar – era o vice-chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas –,
os direitistas realçam que a publicação careceu obrigatoriamente do caucionamento dos
mais altos níveis das hierarquias governativa e militar. Facto que aponta, uma vez mais,
para a cumplicidade de Caetano com António de Spínola e as suas teses.
Acusado de conluio e de ser responsável, por inépcia ou maquiavelismo político,
pela publicação de Portugal e o Futuro e pela sua consequência última, retroactivamente
considerada inevitável, que foi a revolução de 25 de Abril de 1974, Caetano procurou
defender-se, já no exílio brasileiro, através da concessão de três entrevistas de fundo que
haveriam de ser compiladas, em 1976, no volume O 25 de Abril e o Ultramar: três
entrevistas e alguns documentos742. No mesmo sentido, havia já publicado, em 1974,
Depoimento743, obra em que procedeu à defesa da sua governação, do Estado Social que
procurou implementar, da sua política económica e colonial. Nela alegou também o seu
desconhecimento relativamente ao conteúdo de Portugal e o Futuro744. As justificações
oferecidas não satisfizeram os direitistas, nomeadamente Jaime Nogueira Pinto, que
declarou que «das duas uma: ou Marcelo sabendo do conteúdo do livro e estando
interessado na sua publicação procurava furtar-se a dele tomar conhecimento
oficialmente; ou, não o conhecendo, não fez o menor esforço para dele se inteirar»745.
Na sequência da publicação de O 25 de Abril e o Ultramar, Fernando Jasmins
Pereira considerou que era já inútil discutir se Caetano defenderia ou não o abandono do
império colonial ou se teria ou não estado directamente envolvido na edição de Portugal
e o Futuro. As entrevistas confirmariam de forma cabal «que efectivamente estavam na
razão os suspeitosos» de que o abandono era o caminho desejado por Caetano, que, ao
publicar uma compilação das conversas que tivera com jornalistas brasileiros, «se
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desmistifica a si próprio e corrobora a imagem que há muito dele tinham os menos
propensos a deixarem-se enganar pelas exterioridades alienatórias dos sorrisos e dos
habilidosismos»746.
Como resulta evidente, as justificações de Marcelo Caetano não colheram à
Direita. Não lhe perdoaram ter posto o país entre a liberalização/democratização e a
defesa das colónias africanas, na medida em que estas duas opções seriam incompatíveis
e mutuamente exclusivas, não obstante as tentativas de compatibilização de ambas
operadas, do ponto de vista discursivo, quer por Caetano, quer por Spínola. Para ilustrar
a posição direitista em relação a esta matéria, reproduzimos a opinião de Jaime Nogueira
Pinto: «havia que escolher entre a democracia e a defesa militar e não se podia pôr em
causa o modelo autoritário com risco de comprometer, em seguida, a integridade. [...]
Havia real contradição entre partidocracia e nação portuguesa, para quem entendesse a
última no seu todo pluricontinental»747. Tendo-se optado, defendeu, pela primeira,
«perdeu-se o País, mas salvou-se (ou restaurou-se) a democracia. Não se pode ter
tudo»748. Ciente desta suposta contradição insanável e ainda mais cioso da defesa do seu
projecto de poder pessoal, Nogueira Pinto considerou que Caetano «nunca seria o homem
para uma ruptura súbita que abrisse as portas, de repente, ao caos. Pelo menos deixou que
outros o fizessem»749.
No limite, e seguindo ainda as hipóteses aventadas por Jaime Nogueira Pinto em
Portugal – Os Anos do Fim, consciente de que o regime colapsava irreversivelmente, que
perdia apoios à Direita e à Esquerda e que não tinha já condições, no quadro das
instituições do Estado Novo, para se manter no poder, Marcelo Caetano, em acto de
desespero e de despeito pessoal, tudo teria feito para fazer coincidir a sua morte política
com a do regime que, na óptica direitista, destruíra em apenas seis anos. No fundo, «sabe
que não lhe restam muitas hipóteses até porque o cerco se vai fechando à sua volta. Daí
até conspirar, activamente, contra o sistema, vai um passo. Que talvez não lhe tenha
custado dar, ao ver-se perdido, com aquele sentido de révanche que nunca perdeu e o
orgulho ferido que o pôde levar a fazer do seu fim o fim de tudo»750. A colaboração activa
de Caetano na preparação do golpe militar que derrubou o regime em 25 de Abril de 1974
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ajudaria a compreender as suas acções anteriores a essa data e as que tomou no próprio
dia: tendo, obrigatoriamente, de conhecer o conteúdo das reuniões do Movimento dos
Capitães, nada fez para lhes pôr fim e para prender os revoltosos; desrespeitou o plano de
emergência, deslocando-se para o Quartel do Carmo, militarmente inadequado para as
manobras de defesa do regime e para a sua própria defesa, em vez de se deslocar, como
estava protocolado, para a Base da 1.ª Região Aérea, em Monsanto; não comunicou com
os ministros militares dando-lhes indicações para a contra-ofensiva; não só não solicitou,
como inclusive proibiu a ajuda da DGS, da GNR, da PSP e das forças militares que ainda
se conservavam afectas ao regime, como inclusive as proibiu de o defenderem.
Excluída a hipótese de mera inépcia, restam, como vimos, as atitudes de
neutralidade colaborante ou de conspiração activa com os militares que prepararam e
fizeram a Revolução de Abril. É por esta última tese que alinharam Manuel Maria Múrias
e Eduardo Freitas da Costa. Múrias afirmou que Marcelo Caetano julgava possuir o
controlo do nascente Movimento das Forças Armadas através de Spínola e de Costa
Gomes751. Ambos os generais
eram indispensáveis para a concretização dos planos marcelistas. [...] A sua estratégia
culminaria com a ocupação de Belém – Spínola, Costa Gomes ou ele próprio na Presidência
da República, todos os mais importantes postos da hierarquia estatal ocupados por homens
de confiança. Mais nenhum obstáculo decisivo se oporia, daí em diante, à consecução dos
projectos abandonistas dos “novos Brasis”.752

A astúcia de Costa Gomes e a incapacidade de Spínola teriam, contudo, impedido
que o poder retornasse a Marcelo Caetano.
Freitas da Costa propôs uma cronologia diferente para a análise dos regimes
políticos que existiram em Portugal desde a aprovação da Constituição de 1933. Para o
autor, o Estado Novo foi definitivamente derrotado em 28 de Setembro de 1968, quando
Caetano é empossado Presidente do Conselho de Ministros e inicia a obra que haveria de
findar, como epílogo lógico, no 25 de Abril de 1974. O marcelismo, apesar da revolução,
só seria irrevogavelmente batido em 28 de Setembro de 1974, com o malogro da tentativa
de golpe spinolista a coberto da manifestação da «Maioria Silenciosa». Assim, de acordo
com o autor, «pode dizer-se que o termo do processo marcelista de dissolução começa
formalmente com o golpe de Abril – que retira materialmente Marcelo Caetano do poder
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– mas, na realidade, só vem a terminar com o golpe de Setembro – que retira a Caetano
os seus derradeiros apoios no poder»753.
À Direita, a defesa da governação, da conduta e do carácter de Marcelo Caetano
foi feita, quase exclusivamente, por Joaquim Veríssimo Serrão, que, no prefácio a
Marcello Caetano: Confidências no Exílio, declarou que «a fórmula da “renovação na
continuidade” não era um simples lugar-comum para ludibriar a opinião pública. Era uma
doutrina que entendia conciliar a tradição e o progresso, promover o bem-estar das
populações com base na posição histórico-cultural que detínhamos no Mundo»754, que o
«marcelismo ficará como alta expressão do humanismo político, por ter sido uma filosofia
de vida e de acção que aspirava a um grande consenso nacional para alcançar metas
sociais de justiça e para engrandecer a nossa vocação ecuménica»755 e que teve de se
confrontar permanentemente com adversários à Direita e à Esquerda que dificultaram a
concretização da sua clara doutrina. Veríssimo Serrão clamou ainda que Caetano «sempre
defendeu o interesse nacional, [e] teve de arrostar com as exigências internacionais que
pretendiam comandar a seu belo talante os destinos do Ultramar português»756. Pelo que,
concluiu, foi «a questão africana, e não qualquer crise interna, que fez baquear o regime
presidido por Marcello Caetano»757. Subentende-se, pelo que atrás se reproduziu, que a
questão africana não teria sido da responsabilidade do último ditador do Estado Novo,
mas sim dos militares que se revoltaram, cansados de lutar em África e mais interessados
em dirimir questões de ordem corporativa.
Fosse como fosse, para a Extrema-Direita portuguesa, e recorrendo uma vez mais
às palavras de Jaime Nogueira Pinto no romance Novembro, «o Governo estava acabado,
quem lhe desse o golpe de misericórdia ganhava o poder»758. Com Marcelo Caetano,
fragilizara-se ainda mais um corpo de doutrina que Salazar conservara no mínimo – com
a tríade «Deus, Pátria e Família» –, optara-se pelo reformismo e pelo revisionismo
liberalizantes, alienara-se a juventude da base social de apoio do regime, retirara-se à
guerra colonial a legitimidade de desígnio e imperativo nacionais. No fundo, destruírase, em apenas seis anos, a obra que, com todos os erros e insuficiências apontados, Salazar
legara e que a Direita radical considerava necessário aprofundar e revolucionar e não
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deturpar até à fragilidade, à irrelevância e à ilegitimidade de que gozaria nos seus últimos
dias. Assim, para a Direita nacional-revolucionária, o Estado Novo «não foi derrubado.
Caiu de caquexia, de apodrecimento, de estupidez»759. Irreversivelmente derrotado o
projecto político nacionalista, anti-liberal e anti-democrático que animara, com maiores
ou menores reservas, a Direita nacional durante quarenta e oito anos, inaugurava-se um
período de resistência e de combate ao novo regime, mas também de adaptação e de
reconversão, que analisaremos a seguir.
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3 – «Portugal acabou»: a Direita perante a Revolução (1974-1975)
Neste capítulo, procuramos analisar e discutir a experiência, as opções e as acções
das Direitas radicais durante o biénio revolucionário de 1974-1975. Nesse sentido,
começamos por meditar acerca da forma como, através das suas publicações mas também
das monografias memorialistas que mais tarde editaram, receberam a Revolução de 25 de
Abril de 1974 e o modo como a ela se referiram ao longo do ano e meio para o qual remete
essa cronologia. Depois, fazemos uma resenha crítica acerca do processo de organização
partidária à Direita, entre 25 de Abril e 28 de Setembro de 1974, do discurso e das
propostas político-ideológicas formuladas por esses partidos, e, finalmente, das leituras
que realizaram a propósito da manifestação da chamada Maioria Silenciosa e da tentativa
de golpe de Estado contra-revolucionário de 28 de Setembro de 1974. Em seguida,
dedicamo-nos à reflexão acerca das narrativas direitistas a propósito de uma pretensa
realidade de censura, de perseguições, de saneamentos, de prisões sem culpa formada e
de exílio forçado. Posteriormente, abordamos o envolvimento da Extrema-Direita na vaga
de violência, de terrorismo e de bombismo que assolou o país, sobretudo as sedes e os
militantes comunistas, entre 1975 e 1977. Por fim, discorremos acerca das interpretações
e das representações que, mais tarde, as Direitas criaram acerca do 25 de Novembro de
1975.
3.1 – Do «ajudemos honestamente» à «Revolução da Vergonha»: as primeiras
reacções ao 25 de Abril de 1974
Como vimos no capítulo anterior, existia, entre a Direita, a percepção, com maior
acuidade nuns casos do que noutros, de que o regime estava a prazo. As políticas
encetadas por Marcelo Caetano haviam fragilizado as estruturas, as instituições e a base
social de apoio do Estado Novo, desmoralizando-a naquilo que haviam sido os dois eixos
centrais estadonovistas: a doutrinação nacionalista e a defesa da soberania portuguesa
sobre as colónias africanas.
Malbaratado, por lamentável incapacidade ou por colaboracionismo destrutivo, o
legado doutrinário e político salazarista, impunha-se, para a Direita nacionalista e
revolucionária, um golpe de força que invertesse o rumo seguido pelo governo presidido
por Marcelo Caetano. Essa mesma Direita apresentava-se já como a maior vítima do
marcelismo, argumentando ser mais silenciada, censurada e perseguida do que a própria
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oposição ao Estado Novo. Como tal, encontrar-se-ia certamente receptiva a apoiar quem
se propusesse apear Caetano do poder e a reinserir o país no rumo trilhado pelo
salazarismo. Assim, e tal como foi referido no romance Novembro, de Jaime Nogueira
Pinto, é provável que tivessem conhecimento da organização e dos propósitos do nascente
Movimento dos Capitães, ainda não discernido como estando controlado por oficiais de
inclinação marxista760.
Embora Jaime Nogueira Pinto, mais tarde, tenha afirmado, a propósito do 25 de
Abril, recordar-se «perfeitamente de, no fim da tarde, no Campo Grande, [...] vendo entrar
em Lisboa camiões de tropas “aderentes” ao MFA, ter murmurado para as pessoas que
estavam na sala... Portugal acabou»761, o facto é que, inicialmente, publicações
associadas à Direita radical e ao catolicismo integrista ou tradicionalista se pronunciaram
favoravelmente acerca da Revolução. São essas reacções iniciais que procuraremos, de
seguida, abordar sinteticamente.
No editorial do Jornal Português de Economia & Finanças correspondente à
primeira quinzena de Maio de 1974, A. Valdez dos Santos considera que o Movimento
das Forças Armadas (MFA) «abarcou a totalidade das forças militares e paramilitares
nacionais»762, tendo por objectivo «a restauração das liberdades democráticas no nosso
País»,763 e recebendo, consequentemente, «os aplausos unânimes de todas as populações
portuguesas»764. Ou seja, com base no Programa do MFA, na composição da Junta de
Salvação Nacional (JSN), na forma como decorreram as manobras militares e no que
foram as manifestações de júbilo popular, Valdez dos Santos faz uma avaliação muito
positiva dos militares e dos propósitos que os conduziram à acção revolucionária,
admitindo que a «restauração das liberdades democráticas» correspondia a uma vontade
generalizada do povo português. Logo, depreende-se, a inexistência dessas liberdades
seria motivo de repúdio popular ao antigo regime.
Importa ainda sublinhar outro elemento subjacente ao discurso de Valdez dos
Santos que é perceptível a partir do reconhecimento que o autor faz dos «aplausos
unânimes de todas as populações portuguesas». Nesta afirmação, o director do Jornal
Português de Economia & Finanças frisou claramente, que, embora saudando os
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objectivos políticos enunciados pela JSN e aceitando, por conseguinte, uma solução
política para a guerra colonial, não seriam admissíveis tentativas conducentes a qualquer
forma de descolonização, posto que são portuguesas, no seu entender, as populações das
colónias, independentemente de serem de origem africana ou europeia, e português é o
seu território. Concepções que decorrem, já se vê, da concepção mítica de um grande e
pluricontinental país que se estendia «do Minho a Timor».
Também o semanário A Ordem, ligado aos católicos integristas do Porto, na sua
edição de 11 de Maio de 1974, publicou um texto de Albino dos Santos em que o derrube
do Estado Novo e a intenção manifestada de introdução de um regime democrático são
encarados esperançosamente, declarando o autor, inclusive, que «um mundo novo
começa»765. Um mundo novo marcado pelo restabelecimento da liberdade e da
Democracia e pela criação de condições que, em tese, possibilitariam «uma solução
política à guerra no Ultramar sob a gloriosa bandeira das Quinas e sem prejuízo dos
legítimos direitos de Portugal»766. Mais uma vez, e tal como na análise de Valdez dos
Santos, se adverte que a solução política do conflito colonial tem de ter por fim único a
manutenção das colónias sob a alçada da soberania portuguesa. Tanto em matéria
colonial, como nas que concernem às esferas económica, social e política, «o programa
da Junta de Salvação Nacional é aliciante e sedutor»767.
Contudo, contrariando já a euforia democrática que se vivia e o pendor
progressista que prontamente identificaram no desenrolar dos acontecimentos, tendo por
amostra a manifestação do 1.º de Maio de 1974, em Lisboa, em que participou cerca de
um milhão de pessoas e em que as personalidades mais aclamadas foram Álvaro Cunhal
e Mário Soares, e vendo as movimentações, inclusive entre fiéis da Igreja, tendentes à
formação de movimentos e de partidos políticos, Albino dos Santos deixou alguns sérios
avisos.
Por um lado, apesar de valorizar a restauração das liberdades e da Democracia,
sublinhou: «a nossa divisa é: Deus Pátria e Família, o que se traduz na defesa dos
interesses de todos os portugueses»768. Logo, o jornal recusava partidarizar-se e abdicar
da sua súmula doutrinária e da sua hierarquia de valores. Por outro lado, considerou que
não bastava decretar a liberdade. Para que esta fosse benéfica para as pessoas e para o
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país, caberia aos novos dirigentes políticos e militares ajudar os portugueses a
«aprender[em] a usar dessas liberdades»769. Até porque, por temperamento e feitio, sendo
os povos latinos «emotivos e extremistas», correr-se-ia o risco de um mau aproveitamento
e uso das liberdades decretadas. Albino dos Santos realçou também que as liberdades e
os direitos individuais e a configuração do regime democrático a criar deveriam estar em
harmonia com as características e os interesses nacionais, na medida em que «a Nação é
um todo orgânico e não só um agregado de indivíduos» e, por conseguinte, à Junta de
Salvação Nacional e aos futuros governos impor-se-ia manter «os seus órgãos naturais e
a sua representatividade»770.
No fundo, embora não condenando o derrube do Estado Novo e não rejeitando
peremptoriamente a liberdade e a Democracia, desde que controladas, limitadas e
subjugadas ao que considerou ser o interesse nacional, Albino dos Santos pretendia que
as alterações em curso não pusessem em causa o que de imorredouro, inquestionável e
ôntico a Direita atribuía a Portugal e à nacionalidade. Essa opinião fica bem patente
quando Santos afirma que «Portugal tem uma alma e uma fisionomia próprias. Tem um
passado e uma história que o individualizam entre as demais nações. Não queiramos vestilo por figurinos estrangeiros»771. Se tivermos presentes as críticas que as Direitas radicais
teceram ao liberalismo (quer na sua versão monárquica, quer na republicana),
qualificando-o como um estrangeirismo e uma importação incompatível com o carácter
e a história nacionais, percebemos melhor o sentido do aviso que Albino dos Santos
deixou aos novos detentores do poder.
Na revista Resistência, fundada em 1968 e albergue, desde então, dos intelectuais
direitistas que se opunham ao marcelismo, a primeira reacção ao 25 de Abril surge logo
na edição de dia 30 desse mês. Contudo, tendo em conta que o número estava já fechado
antes da Revolução, a publicação limitou-se, à última hora, a reproduzir o comunicado
do Episcopado Português da Metrópole acerca dos mais recentes acontecimentos da vida
política nacional. Uma reflexão própria e mais aturada da Revolução seria publicada no
número seguinte, em 30 de Maio. No editorial da revista, António da Cruz Rodrigues
salientou que «a obra do 25 de Abril foi [...] obra de militares exclusivamente»772,
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pretendendo, deste modo, contraditar a relevância e o protagonismo que políticos e civis
vinham, entretanto, reclamando para si.
Cruz Rodrigues revelou ainda que a Revolução não o apanhou de surpresa, assim
como não poderia ter apanhado «qualquer pessoa medianamente informada de política
portuguesa», na medida em que, há «pelo menos dois anos, muitos sectores cada vez mais
activamente vinham considerando indispensável a intervenção das Forças Armadas para
saneamento, disciplina e reordenamento da vida nacional»773. Essa expectável e
necessária acção militar era mesmo encarada como a derradeira possibilidade de salvação
dos aspectos mais positivos do Estado Novo, mormente o prosseguimento de uma política
de intransigência relativamente às colónias e aos movimentos de libertação nacional.
Não obstante a defesa e o elogio dos militares revolucionários, parece evidente
que os objectivos enunciados no Programa do MFA não iam ao encontro do «saneamento,
disciplina e reordenamento da vida nacional» que António da Cruz Rodrigues propugnou.
Por conseguinte, o enaltecimento das Forças Armadas prende-se mais com o facto de
terem removido Marcelo Caetano do poder. Por outro lado, a restauração das liberdades
e a democratização – não sendo, praticamente, mencionadas na sua reflexão sobre o 25
de Abril – parecem ser, aos olhos do autor, objectivos menos louváveis e necessários,
encerrando, isso sim, um conjunto de ameaças que importava conter de imediato. É nesse
sentido que se entende o apelo do autor para que as Forças Armadas mantivessem o
comando do poder político e do aparelho do Estado, nada delegando em civis e, menos
ainda, nos partidos. A intenção de legalizar a existência e a participação política dos
partidos e a profusão de movimentos proto-partidários, «com as suas ideologias mais
desencontradas e inoportunas e a sua irresponsabilidade generalizada, de que só agora
começamos a adivinhar as possíveis consequências»774, apenas vêm reforçar o receio de
António da Cruz Rodrigues de que os militares se retirassem apressada e prematuramente
da vida política portuguesa.
À data, o autor exortou as Forças Armadas a encontrarem uma forma de
organização institucional a inserir «no novo contexto constitucional a elaborar e tornarse permanente»775 – institucionalização do MFA que, de facto e mais tarde, aconteceria e
viria a ser um dos principais focos do combate político das Direitas radicais, e se estendeu,

773

RODRIGUES, António da Cruz – «Aspectos sociológicos do “25 de Abril”». Resistência, 30 de Maio
de 1974, n.º 78-79, p. 1.
774
Idem, ibidem, p. 1-2.
775
Idem, ibidem, p. 2.

205

em 1975, ao Conselho da Revolução, prolongando-se até à extinção desse órgão
consultivo com a revisão constitucional de 1982. Contudo, o modelo de
institucionalização das Forças Armadas que António da Cruz Rodrigues tinha em mente
era o da ditadura militar brasileira:
o exemplo brasileiro é nisso admirável, pois que as Forças Armadas souberam aí atribuir-se
um papel permanentemente decisivo mas não exclusivo, através do processo de selecção dos
candidatos à Presidência da República, num rotativismo entre militares que assegura
legalmente a continuidade política da participação das Forças Armadas nos órgãos de
soberania e reduz os perigos do partidarismo.776

Ou seja, no imediato, o golpe de Estado militar – entendendo-se aqui que a
Revolução não resulta exclusivamente da intervenção das Forças Armadas, mas sim da
imediata participação popular e da capacidade reivindicativa logo demonstrada nas ruas,
contrariando, inclusivamente, as indicações dadas pelo MFA e tornando irreversível o
processo de democratização do país – foi saudado pelas publicações direitistas, os
militares tratados como perfeitos intérpretes da vontade e do sentir nacionais. Em alguns
casos, os seus propósitos de restauração das liberdades cívicas e da Democracia até foram
assinalados como sendo positivos. Tal atitude, entendemos, ficar-se-á a dever, por um
lado, a uma ainda pouco clara definição do rumo político que se pretendia imprimir à
Revolução de Abril777 e, por outro, ao facto de os direitistas conseguirem vislumbrar, na
nova situação política e apesar dos perigos que esta encerrava, um renovado potencial de
intervenção para a Direita radical e revolucionária, que poderia, assim tivesse força e
condições para dominar as estruturas de poder, realizar a sua revolução nacionalista e
corrigir os erros do marcelismo.
Contudo, rapidamente se aperceberam de que as reais condições que se ofereciam
à sua ingerência nos assuntos políticos do país eram muito escassas. A clarificação
política, a rápida organização e a saída para a rua das forças de Esquerda, sobretudo, num
primeiro momento, do Partido Comunista Português (PCP) e do Movimento Democrático
Português/Comissão Democrática Eleitoral (MDP/CDE), assim como a correspondente
influência destes grupos, a sua presença no I Governo Provisório (16 de Maio de 1974-
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11 de Julho de 1974) e a radicalização dos movimentos reivindicativos dos trabalhadores
e das populações demonstraram aos direitistas que a euforia popular dos primeiros dias
da Revolução não seria tão facilmente controlável como desejariam e que só muito
dificilmente se poderia, em Portugal, regressar ao «viver habitualmente» do antigo
regime. Por outro lado, também no Movimento das Forças Armadas assumiam cada vez
maior preponderância os militares de pendor marxista.
Nesse sentido, um mês de revolução bastou para que as publicações afectas às
Direitas radicais começassem a demonstrar os primeiros sinais de preocupação e de
condenação do que consideravam ser já excessos revolucionários cometidos sob um clima
de «euforia da liberdade»778. Tendo, inicialmente, saudado e apoiado a restauração das
liberdades cívicas, a Direita parecia agora inquieta com as consequências delas
decorrentes. O semanário A Ordem advertia, em 18 de Maio de 1974, que «a euforia da
liberdade de expressão em que se vive»779 exigia, para que esta não degenerasse em
subversão dos postulados ideológicos da Igreja, um reforçado trabalho de esclarecimento
aos fiéis, porque «a verdade não muda com a mudança dos sistemas políticos»780.
Referiam-se, no caso em apreço, a uma verdade absoluta que a liberdade de expressão e
as liberdades políticas não poderiam colocar em causa e que consistia na total
incompatibilidade de ser, simultaneamente, católico e comunista. E, se a hierarquia da
Igreja permitiu aos fiéis a escolha individual das opções partidárias de cada um, esse livrearbítrio partidário não contemplaria a hipótese de militar no PCP. Mais, lançando um
anátema sobre os católicos que tivessem já feito essa opção política ou pensassem vir a
fazê-la, vaticinou-se, que «se um católico se torna comunista é um apóstata, um renegado.
[...] Aderimos a Cristo: não O vamos atraiçoar»781.
Num país profundamente católico, altamente influenciável pela Igreja e pelas
palavras que os seus padres iradamente proferiam nos púlpitos e fustigado por quarenta e
oito anos de obscurantismo cultural e de doutrinação anti-comunista, a assimilação entre
a militância comunista e a apostasia terá sido, certamente, um eficiente mecanismo de
condicionamento ideológico e político que desde muito cedo começou a ser utilizado por
toda a hierarquia da Igreja.
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A propósito dos riscos associados à «euforia da liberdade», Pereira dos Santos
começou por fazer notar que, antes de mais, «a liberdade é [...] uma prerrogativa preciosa
concedida por Deus ao homem». Deste modo, reafirmou a escala de valores perfilhada
pela Direita católica e que submete o indivíduo ao Estado e ambos a Deus. Ao mesmo
tempo, condenou a absolutização da liberdade enquanto valor per se e constrange-a à
observância dos imperativos das leis canónicas e ao serviço da Igreja e da divindade.
Assim, o homem deve «apreciar, defender e preservar» essa liberdade outorgada por
Deus, cuidando sempre de evitar «os excessos que a podem comprometer e aviltar». Se
não se submeter o usufruto e o exercício da liberdade «aos ditames da razão e da
consciência», esta pode abastardar-se e conduzir aos «caminhos tortuosos da
arbitrariedade, da violência e da anarquia que é sempre o pior dos despotismos». Assim,
realçou Pereira dos Santos, «os períodos de maior decadência na vida dos povos são
precisamente aqueles em que se registaram maiores abusos da liberdade»782.
Esta advertência procurava contrariar a «larga sementeira de ventos de insânia»
que, no seu entender, marcou o primeiro mês da Revolução. Defendeu, também, que «o
país encontre a calma e abrande esta vaga alterosa de reivindicações, de plenários e de
assembleias, [...] tendentes a criar um clima de insegurança e de agitação, propício para
todos os excessos que podem comprometer gravemente a realização do programa das
forças armadas»783.
Confirma-se, deste modo, que a agitação social e o rumo esquerdizante que a
Revolução rapidamente assumira foram, desde logo, temidos e denunciados na imprensa
ligada às Direitas radicais. Entre os perigos e potencialidades que intuíram, eram,
claramente, os primeiros que se vinham confirmando, reduzindo, progressivamente, o
espaço e a capacidade de intervenção, de manobra e de domínio dos acontecimentos por
parte da Direita que se opusera a Marcelo Caetano e julgara ver no 25 de Abril a abertura
das condições necessárias à sua participação na vida política nacional. Note-se que, apesar
dos desvios identificados a propósito do exercício abusivo das liberdades estimulado
pelos movimentos de Esquerda, se continuava a defender a aplicação do programa do
MFA.
O Jornal Português de Economia & Finanças acrescentou outro elemento à
condenação, generalizada entre a Direita, da radicalização da agitação e das
reivindicações populares: a antinomia entre a população urbana e a população rural. Ou,
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o mesmo é dizer, a recuperação de uma visão política que remete para uma oposição entre
um país urbano e politizado e um país real – maioritariamente residente nas pequenas
vilas e aldeias do interior, mais preocupado em fazer respeitar o seu modo de vida e as
suas crenças e tradições, em conservar uma relativa liberdade e distância quanto à
burocracia e ao centralismo do Estado, em viver, através do seu trabalho, da terra, do que
em contendas e quezílias político-partidárias. No fundo, trata-se de um mecanismo de
análise ideológica que, como vimos, as Direitas haviam já aplicado a outros períodos
históricos também marcados pela latência dos conflitos sociais. Por conseguinte, os focos
de radicalização e politização populares que se verificavam, sobretudo, em Lisboa e no
Porto não poderiam ser tomados, de acordo com os autores direitistas, como sendo
representativos nem da vontade nem do sentir nacionais. Assim, afiançou-se, que
«democraticamente, a vontade de Portugal, é a vontade das aldeias perdidas nas serranias
do Norte ou nas planuras alentejanas, a das centenas de vilas cheias de carácter e de
tradições»784.
Política e religiosamente mais conservadoras, assim como mais afectadas pelo
analfabetismo estrutural legado pelo Estado Novo, estas populações foram apontadas
como as verdadeiras representantes das aspirações do país. Para além disso,
alegadamente, não se envolveriam nos conflitos, na agitação e nas disputas económicas,
sociais e políticas que grassavam no país. O homem rural é ainda alvo de uma mitificação,
por parte da Direita, com o intuito de fazer dele o exemplo modelar de portugalidade:
o camponês é talvez, no nosso País, o mais são de todos os trabalhadores. Inteligente e astuto
sem ser ardiloso, firme nas suas ideias sem ser obstinado, realista, amando a vida mas sem
recear perdê-la na defesa do seu ideal, desconfiando de ideias novas ou de mentalidades que
lhe são estranhas sem ser intolerante, corajoso sem bravatas, agarrado ao torrão natal e
orgulhoso da riqueza nacional da sua pátria.785

Estes homens e mulheres rurais comporiam uma «maioria silenciosa» que Pereira
dos Santos dizia, já em Junho de 1974, nas páginas de A Ordem, estar «cansada e
desiludida com toda esta balbúrdia» em que se havia tornado a recém-instaurada
«democracia carnavalesca». Esta maioria, tal como o I Governo Provisório, quereria
«construir o futuro num clima de paz, de trabalho e de disciplina», e, para isso, teria a
todo o transe de garantir-se que o controlo real do país não ficaria nas mãos «da massa
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daqueles que só servem para fazer barulho e perturbar os que pretendem fazer trabalho
sério», cabendo nesta massa os movimentos sociais nascentes, o movimento sindical e de
trabalhadores e os movimentos político-partidários786.
Os direitistas entendiam que a conflitualidade social punha já em causa o tecido
económico e as finanças nacionais, afastava o investimento interno e externo, impedia a
manutenção da ordem e da disciplina e, mais grave ainda, colocava em causa o
prosseguimento da política colonial. Como alertou Valdez dos Santos, e dada a ligação
inextricável entre o futuro de Portugal e o tipo de resolução da guerra colonial que viesse
a adoptar-se, «a liberdade que o País quer, e pela qual está disposto a lutar, não pode
assentar [...] na morte, na ruína e na escravatura de milhões de brancos e de pretos nossos
irmãos»787 – para a Direita radical, a perda do império colonial não poderia ser o preço a
pagar pela liberdade e pela Democracia. Importa, neste passo, frisar que os autores da
Extrema-Direita nunca empregaram a expressão «império colonial» para se referirem à
realidade geopolítica do país anterior ao 25 de Abril de 1974. Com efeito, não só evitavam
o uso de termos conexos ao colonialismo, como procuravam, através da utilização de
vocábulos como «ultramar», «pluricontinental» ou «nação portuguesa», transmitir uma
ideia de integração, de continuidade e de inseparabilidade das várias parcelas territoriais
sob a alçada de Portugal. A opção pelo emprego da designação império colonial é,
portanto, da nossa lavra e surge na esteira das formulações apresentadas nas obras de, por
exemplo, Miguel Bandeira Jerónimo, António Costa Pinto e Patrícia Ferraz de Matos788.
Face ao reforço das teses tendentes à descolonização entre militares e forças
políticas, a Direita começava a temer que o 25 de Abril, em vez de garantir a solução
federalista propugnada por António de Spínola e que fora declarada no Programa da JSN,
pudesse vir a significar a independência dos povos que viviam sob o domínio colonial
português há quase cinco séculos.
Por isso, e apesar da «recta intenção dos homens das Forças Armadas que
desencadearam o 25 de Abril»789 e da justeza e da pertinência reconhecidas ao seu
Programa, começavam a avolumar-se as vozes que criticavam o caminho em que a
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Revolução entrara e que reclamavam da Junta de Salvação Nacional e do I Governo
Provisório o cabal cumprimento dos objectivos políticos que se propuseram realizar e
que, esses sim, teriam obtido o generalizado apoio e a aprovação dos vários sectores da
sociedade portuguesa. A firmeza exigida aos órgãos de poder político passava pelo
controlo e domínio da conflitualidade social que não cessava de se intensificar, pelo
restabelecimento da ordem e da disciplina e pela limitação da liberdade de expressão, de
acção e de agitação dos partidos políticos, que, oportunística e demagogicamente, se
viriam sobrepondo «às exigências do estabelecimento de uma verdadeira democracia e,
duma forma mais genérica, ao próprio interesse nacional»790. Uma vez mais, reforçou-se
a ideia de que os governantes não podiam sucumbir ao erro crasso de confundir as
reivindicações que tomavam as ruas das duas maiores cidades do país com a vontade do
povo português. Continuando a maioria da população, considerou José Garrett, a sobrepor
o interesse nacional às diatribes partidárias e ideológicas, «a representatividade dos
diversos sectores da população portuguesa se não pode medir pela intensidade dos seus
gritos, pelas cores dos seus cartazes ou pelo à-vontade com que sujam as paredes
alheias»791. A maioria – dita «silenciosa» – desejaria apenas trabalhar em paz e assim
contribuir para o futuro do país.
O divórcio com os militares revolucionários e com os órgãos de poder político
acentuou-se em 11 de Julho de 1974, com a queda do I Governo Provisório, chefiado por
Adelino da Palma Carlos. Se a necessidade de organização se havia já feito sentir, o
deslocamento para a Esquerda das chefias políticas e militares da Revolução fez com que
esta assuma ainda maior premência. Analisaremos no ponto seguinte esse período de
organização e intervenção político-partidária.
Contudo, apesar de uma manifestação pública inicial de apoio aos propósitos
democratizantes do MFA, o facto é que a Direita o terá feito, sobretudo, com o intuito de
facilitar a sua participação no novo regime, cujo figurino era ainda pouco claro. Por outro
lado, é evidente que uma Direita doutrinariamente subscritora dos postulados
integracionistas e do nacionalismo radical não poderia identificar-se com os objectivos
proclamados no Programa do Movimento das Forças Armadas. Saberia, ainda assim, que
lançar-se imediatamente na crítica pública aos militares revolucionários e à Junta de
Salvação Nacional seria contraproducente e prejudicial às suas aspirações políticas. A
condenação cabal da Revolução, salvo raras excepções, foi empreendida pela Direita, em
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artigos de imprensa e em várias obras, sobretudo a partir de 25 de Novembro de 1975.
São essas críticas posteriores ao golpe que arredou as forças revolucionárias do poder e
dos comandos militares que agora analisaremos e nos parecem comportar a medida do
real sentimento direitista em relação ao 25 de Abril.
Em primeiro lugar, a Direita radical vê o 25 de Abril de 1974 em função da
percepção que tem do Estado Novo. Assim, as várias análises dos indicadores
económicos, sociais, culturais e políticos feitas pelos direitistas apontam para uma clara
degradação do estado do país após a Revolução. José Henriques Mota considerou que,
em 24 de Abril, Portugal atravessava uma fase de desenvolvimento profundo e acelerado.
Para fundamentar a sua opinião, sublinhou a construção de auto-estradas, de complexos
industriais, de barragens e de projectos de grande envergadura, como o Porto de Sines.
Por outro lado, a electrificação do país progredia a passos largos para abarcar a totalidade
do território. Destacou ainda «um turismo próspero e convertido na maior indústria
nacional», as significativas reservas de ouro e de divisas, a manutenção de uma moeda
forte e a ausência de uma inflação preocupante. Por fim, realçou, entre outros indicadores
sócio-económicos, o desenvolvimento de Angola e de Moçambique, o crescimento do
Produto Nacional Bruto e a confiança dos mercados interno e externo no Estado
português792. Contudo, afiançou, «tudo isto, em dois anos, se transformou em derrocada,
renúncia gratuita e sem contrapartida, sem garantias: em desorganização e em miséria,
mendicidade, vergonha e desprezo. Depois do orgulhosamente sós, o vergonhosamente
sós. Sem honra e sem proveito. A Junta de Salvação Nacional acabou em Junta de
Naufrágio Nacional»793.
Aponta no mesmo sentido o balanço que Francisco António Gonçalves Ferreira
fez, mais tarde, dos dez primeiros anos de Democracia: i) perda de 15 milhões de
habitantes e de 2,1 milhões de quilómetros quadrados de território; ii) redução para
metade das reservas de ouro; iii) gasto de todas as reservas de moeda estrangeira forte;
iv) redução da produção alimentar – em alguns casos, como o trigo e o peixe, para metade;
v) multiplicação por 13 das importações alimentares; vi) aumento do consumo de álcool,
de tabaco e de estupefacientes – sobretudo nos segmentos mais jovens da população; vii)
crescimento da «pornografia, [d]a prostituição e [d]a imoralidade»; viii) incremento
acentuado da criminalidade, da insegurança e da corrupção; ix) quadruplicação da taxa
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de desemprego; x) diminuição da poupança e estímulo ao consumismo; xi) pioria da
qualidade do ensino; xii) aumento improdutivo das «despesas do Estado com a saúde em
cerca de cinco milhões de contos para mais de 85 milhões»; xiii) aumento das despesas
militares – ainda mais incompreensível para o autor tendo em conta que deixou de se
combater em África; xiv) défice da balança comercial; xv) aumento brutal do custo de
vida794.
José Dias de Almeida Fonseca, na obra colectiva Reacção, transmitiu a convicção
de que o 25 de Abril teria sido ainda pior para o país do que o 5 de Outubro de 1910.
Sustentou essa asserção argumentando com a perda do império colonial, com o
decréscimo da produção, com o aumento da indisciplina, do despudor, da criminalidade,
do consumo de drogas, da prostituição e da corrupção, com os saneamentos políticos,
com as ocupações de terras e de empresas, com a deturpação dos heróis e da história
nacional e com o denegrimento dos feitos do regime deposto795.
No fundo, para a Direita radical, Portugal tinha decaído em todos os índices
geopolíticos, económicos, sociais e culturais com a Revolução. Esta era percepcionada
como tendo recorrido a uma argumentação demagógica e de falsificação histórica que
justificava as suas dificuldades e insucessos com a «pesada herança» recebida do Estado
Novo, uma realidade inexistente para os direitistas. Pelo contrário, defendiam que os
revolucionários encontraram um país em pleno desenvolvimento económico e social,
possuidor de uma posição no mundo de grande relevância e que, uma vez vencida a guerra
colonial, poderia aspirar a um crescimento ainda maior. Assim, para Manuel Maria
Múrias, «em Portugal, aquando do 25 de Abril, não havia nem fome, nem frio: – estava
um tempo lindo e as padarias abarrotavam. A meia-dúzia de desertores contados viviam
repimpadamente no exílio, em St. Germain-des-Près, os paizinhos ricos abonando-os de
Lisboa»796. Pelo que nem seriam verdadeiras as acusações de que a população mais pobre
passava fome durante o Estado Novo, nem as de que os resistentes anti-fascistas teriam
passado grandes dificuldades por se terem erguido contra o regime – estavam
comodamente em Paris a ser sustentados pelos pais. Mais, a resistência ao regime deposto
em 25 de Abril de 1974 seria actividade, sobretudo, de jovens abonados financeiramente.
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Adriano Moreira, em Saneamento Nacional, destacou o decréscimo brutal da relevância
geopolítica de Portugal no mundo, assim como do seu território797. António Marques
Bessa realçou que os portugueses ficaram «muito mais pobres, perdemos o ritmo de
crescimento e envolveu-se o país numa rede inextricável [de] conflitos sociais»798.
A ideia expressa por Marques Bessa está intimamente relacionada com outra das
principais linhas de ataque da Direita à Revolução, ajuizada como responsável por um
clima de caos social, de desordem, de insegurança pública e que terá conduzido até ao
desequilíbrio da correlação de forças da Guerra Fria em desfavor do Ocidente. Na frente
interna, e recorrendo ainda às palavras de António Marques Bessa, ter-se-á fomentado e
criado uma «conflitualidade perene e paranóica» e uma «luta de classes em forma de
redenção social»799. Barradas de Oliveira, jornalista e ex-director do órgão oficial da
União Nacional, Diário da Manhã, sustentou um ponto de vista semelhante ao de
Marques Bessa, defendendo que «não tardaram a extravasar nas ruas, nas escolas, nos
escritórios, nas oficinas, as lamas ferventes dos ódios e dos despeitos, das paixões mais
ruins e das ambições mais descontroladas»800. E, se essas «lamas ferventes» eram agitadas
e lançadas por uma significativa mole humana, Barradas de Oliveira não deixa de advertir
que «no povo há de tudo: do bom e do mau, do laborioso e do vadio, do pacífico e do
desordeiro»801. Para a Direita, com o 25 de Abril, teriam triunfado os elementos maus,
vadios e desordeiros do povo português, guiados por «militares sem formação política
nem consciência nacional e por tecnocratas ambiciosos», caindo o poder nas mãos de uma
«conjunção de delirantes e agitadores profissionais»802 que teriam lançado o país no caos
e na desordem sociais. Na frente externa, a descolonização portuguesa terá perturbado
seriamente o frágil equilíbrio até aí existente entre os dois principais blocos geopolíticos.
Segundo Luiz de Sena Esteves, «a revolução pacífica do 25 de Abril veio colocar o mundo
contemporâneo em condições favoráveis a uma nova guerra mundial»803. Tal alarmismo,
como a história veio a comprovar, não tinha outra razão de ser senão a do ataque à
Revolução e à descolonização que realizou.
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Em face destas considerações representativas das opiniões publicadas pela Direita
portuguesa relativamente ao 25 de Abril de 1974, a conclusão que se tira é que a
Revolução consubstanciou um acto de traição e de degradação nacionais, uma das páginas
mais negras da sua história secular, no fundo, como a apodou João da Costa Figueira, «A
Revolução da Vergonha». José Henriques Mouta descreveu o 25 de Abril, nas páginas da
revista Resistência, como «o prefácio do capítulo mais vergonhoso da história de
Portugal»804. Sê-lo-ia, também, por ter constituído uma traição aos militares que durante
mais de uma década combateram em África os movimentos independentistas e aos
fundamentos e espírito do país, pondo-se os revolucionários «ao serviço de interesses
estranhos e contrários aos interesses de Portugal»805. Partidos e Movimento das Forças
Armadas teriam então, premeditadamente, criado um clima de desordem social nas ruas,
nas fábricas e nas escolas do país, sem o qual «não lhes teria sido possível levar até ao
fim o seu ignóbil programa»806. Por conseguinte, e para que fosse reposta justiça,
Fernando Pacheco de Amorim considerava que era «não só legítimo, como um dever dos
cidadãos, derrubá-lo pela violência [...]. É legítimo e dever dos cidadãos combatê-lo, por
todos os meios, até o aniquilar. [...] é não só um direito, mas um dever de cada português
digno desse nome, abater por todos os meios esta ditadura da traição, desde a sabotagem
à desobediência, desde o desprezo à eliminação física»807. Não se tratava já, em 1976, de
promover o combate político contra um regime com o qual não concordavam e cujos
fundamentos achavam incompatíveis com a história, a realidade e o povo nacionais, mas
de incitar à violência contra os partidos e os militares que fizeram a Revolução e contra
aqueles que, depois do 25 de Novembro, controlaram o aparelho do Estado e o comando
das Forças Armadas. Tratava-se de instigar a aniquilação física dos democratas como
meio legítimo de acção política e de reposição de uma pretensa justiça histórica que
julgavam necessário empreender. Menos belicoso, João M. da Costa Figueira defendeu a
determinação empregada na publicação do seu livro acerca do 25 de Abril, no qual, ao
«estigmatizar a Revolução da Vergonha, a Revolução Traída, e os traidores-mores, é
idêntica a nossa posição de ontem e de sempre, quando para além de tudo entendemos ser
nosso estrito dever pugnar pela causa sacrossanta da Pátria»808. Costa Figueira, na obra
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supracitada, referiu-se ao 25 de Abril como «carnaval revolucionário», «farisaica
conspiração da história», «enxovalho», «Capitólio de lama», «conspiração alucinada» e,
entre outras expressões denotativas da sua interpretação da Revolução, «falsificação
criminosa da nossa História quase milenária»809.
Ou seja, apesar das palavras iniciais de apoio ao Movimento dos Capitães, aos
projectos de democratização do país e à afirmação de que procuraria introduzir-se
naturalmente na nova ordem política, passando, depois, para a defesa do regresso a um
pretenso purismo dos valores iniciais do MFA contra a intensificação revolucionária
operada pelos governos provisórios encabeçados por Vasco Gonçalves, o facto é que a
Direita nunca aceitou o 25 de Abril. De forma demagógica, oportunista e populista,
procurou, em cada momento, fazer corresponder o seu discurso público à sua percepção
relativamente à vontade e às aspirações populares. Quando a fase mais radical do processo
revolucionário começou a ser enjeitada no Norte do país e quando foi, finalmente,
derrotada em 25 de Novembro de 1975, a Direita tentou corporizar e arvorar-se em
representante do anti-comunismo de certos sectores da sociedade portuguesa, do
descontentamento dos retornados e do arrependimento de alguns dos militares
revolucionários que fizeram o 25 de Abril ou com eles alinharam. Quando já nada havia
a perder, por fim, lançaram-se num ataque violento e desabrido, incitando, inclusive, à
eliminação física de políticos e militares ligados ao regime democrático. Como tal, e
recorrendo à análise de Jaime Nogueira Pinto nas páginas do semanário O Diabo, para a
Direita, dez anos depois da Revolução:
o 25 de Abril não é uma data “nacional”, ou melhor, só o é em sentido negativo. É sim uma
data partidária do regime marcando nem sequer o seu nascimento, mas o óbito, por
desagregação e auto-destruição, do sistema híbrido e equívoco de governação a que o
marcelismo acabara por reduzir os restos do legado salazarista. [...] ninguém com lucidez e
boa-fé pode celebrar o 25 de Abril, a não ser, talvez, aqueles que, por ideologia ou interesse,
sacrificaram a Nação e os seus compatriotas, à realização de um projecto falso nos princípios
e criminoso nas consequências.810
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3.2 – «Nem esquerdas, nem direitas»: o discurso partidário nacionalista, populista e
aclassista das Direitas radicais
Entre o apoio público ao Programa do Movimento das Forças Armadas (MFA), à
Junta de Salvação Nacional (JSN) e ao Presidente da República, António de Spínola, e a
não identificação, de facto, com os objectivos de democratização da vida portuguesa e de
instituição do parlamentarismo e do pluralismo políticos, é incontestável que as Direitas
radicais, mais ou menos alinhadas com o antigo regime, sofreram um abalo considerável
a 25 de Abril de 1974. Para estas, retomando as palavras de Jaime Nogueira Pinto que
lembrámos no ponto anterior, «Portugal acabou», ou, pelo menos, o Portugal nacionalista,
colonialista, anti-democrático, anti-liberal e anti-comunista, o Portugal sintetizado,
ideologicamente, na tríade «Deus, Pátria e Família» havia acabado.
Apesar do choque, a Extrema-Direita portuguesa, agora órfã de um regime que
desse cumprimento, ainda que insuficiente, às suas causas e aos seus ideais, demorou
pouco tempo a organizar-se e, desse modo, a tirar partido das condições e potencialidades
que a democratização da vida política nacional poderia permitir à sua intervenção. Moviase procurando salvar o essencial da herança salazarista: a defesa do império colonial. Por
conseguinte, e apesar da sensação de que Portugal havia acabado, Nogueira Pinto admitiu
que, logo a 26 de Abril, começou a agir «para que não fosse assim. E mais ou menos
todos os da nossa geração, que em poucos meses ia estar na prisão, no exílio, na
clandestinidade ou na guerra, procedeu do mesmo modo»811 – neste testemunho pessoal
importa ainda realçar a aplicação que Nogueira Pinto faz aos activistas das Direitas
radicais das situações que, antes do 25 de Abril, estavam associadas aos anti-fascistas:
prisão, exílio e clandestinidade.
A revista Resistência alegou ainda que «muita gente lúcida e mais politizada
percebeu imediatamente o risco que havia de o “25 de Abril” ser empalmado pelos
comunistas»812 e que, por conseguinte, essa consciência e o anti-comunismo ideológico
impeliram à rápida organização direitista e à preparação da contra-ofensiva – classificada
no artigo como «a 1.ª fase da resistência portuguesa»813.
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Prevendo o Programa do MFA a legalização dos partidos políticos e o pluralismo
partidário, as Direitas optaram pela formação de partidos que pudessem corresponder às
suas várias famílias ideológicas: «e assim é que, na sequência da frenética actividade,
basta pouco mais de um mês para se multiplicarem os partidos e movimentos que em
maior ou menor grau, mais ou menos explicitamente, afirmam ideologias ou ideais e
projectos políticos claramente anti-comunistas»814. O inimigo, recordemos a importância
de Carl Schmitt na formulação do pensamento direitista do século XX, estava
perfeitamente definido e identificado – eis outra herança do salazarismo.
A multiplicidade de organizações criadas – que a seguir analisaremos –, a
existência efémera de parte delas para logo se finar numa cisão, na fundação de um novo
grupo e, quase sempre, numa quase total ausência de representatividade, a plasticidade
do discurso político adoptado e as várias tentativas individuais de conquista de uma chefia
hegemónica, contudo não alicerçada em bases sólidas e numerosas e na necessária
consensualização, levaram, em Junho de 1974, António da Cruz Rodrigues a concluir
pela ausência de estratégia política das Direitas e, assim sendo, pela sua incapacidade de
assumir a liderança do processo político em curso815. O autor criticou ainda a estratégia
do Partido Popular Democrático (PPD), que, reivindicando-se da Social-Democracia e da
Esquerda, pretenderia, secretamente, conquistar o eleitorado conservador e direitista:
«não parece boa táctica querer conquistar “clientelas” de “direitas” com uma linguagem
de “esquerda”. Na verdade, se alguns anunciados partidos de “direitas” caíram nesse
logro, aqueles que restam com alguma viabilidade têm vindo acentuadamente a fugir
dele»816. Rejeitava-se o oportunismo político que, mais tarde, viria a ser aceite e apoiado,
temporariamente, no Centro Democrático e Social (CDS), nas eleições legislativas de
1976.
Mais relevante, para o que nos propomos discutir neste ponto, é a reflexão que
António da Cruz Rodrigues produziu acerca da demonstração de falta de unidade da
Direita que a criação de vários partidos e movimentos comprovaria. Para o director da
revista Resistência, «na forma como actualmente é posto, o problema da unidade das
“direitas” é um falso problema»817. E era-o, por um lado, devido à inexistência de
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lideranças naturais e generalizadamente aceites e, por outro, porque nenhuma instituição
realmente representativa e com influência na sociedade portuguesa, como por exemplo a
Igreja, se propunha coordenar esse alinhamento das famílias direitistas e fazer delas a
maior força política do país. Outro dos motivos para a proliferação de grupos à direita do
espectro político seria o alegado desconhecimento mútuo que existiria entre os seus
protagonistas: «as pessoas não se conhecem, tudo tem de ser feito desde a base e o
caminho para a unidade tinha de ser percorrido desde o zero, passando por todas fases,
uma das primeiras [...] esta proliferação de leaders e partidos. Só pode unir-se o que
existe, o que se conhece, aquilo cuja prospecção está feita»818.
Não obstante a caracterização efectuada por Cruz Rodrigues das dificuldades que
se deparavam à unificação partidária das Direitas, e podendo até acompanhar a
identificação de que faltava uma chefia unívoca e que, pelo menos até ao 11 de Março de
1975, a Igreja procurou não assumir um papel político relevante, é de mais difícil
aceitação que existisse, de facto, um desconhecimento entre os direitistas. Havia, isso
sim, uma intensa actividade conjunta quer dos sectores nacionais-revolucionários, quer
das Direitas afectas ao salazarismo, ao marcelismo ou, indistintamente, à Situação. Logo,
não só os principais dirigentes, activistas e militantes dos partidos e movimentos criados
no pós-25 de Abril já se conheciam, como vinham trabalhando em conjunto há vários
anos – em publicações, em grupos de pressão ou de interesses, em conspirações para levar
Marcelo Caetano ao poder ou, mais tarde, para o derrubar. De resto, como frisou Jaime
Nogueira Pinto relativamente ao «“salve-se quem puder” colectivo de 74-75, o mais que
se conseguiu foi manter um certo estilo de fidelidade, de combatividade e de solidariedade
de grupo e, nas prisões, nos exílios, na resistência, na Europa e em África, dar testemunho,
senão pelos resultados, pelo menos pelas atitudes e pelo seu custo»819. Ou seja, só pode
haver um «estilo de fidelidade, de combatividade e de solidariedade» entre pessoas que
se conhecem e partilham as mesmas causas e objectivos.
Também em sentido contrário ao estatuído por Cruz Rodrigues foram as
declarações de Carlos Dugos. O jornalista, com três ensaios jornalístico-políticos
publicados em 1975 e 1976 e conotado com as Direitas radicais, escreveu que,
aproveitando a legalização da formação de partidos, «logo surgiram inúmeros
agrupamentos de índole política, a maior parte deles sem qualquer relevância, finalidade
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ou representatividade, apenas surgidos do oportunismo político de alguns ou das
improvisações de certos sectores da Direita, sobretudo os mais afectos ao anterior
regime»820. Mais recentemente, Armando Cerqueira, numa análise do período
revolucionário, afirmou, concomitantemente com o que vimos demonstrando, que «a
contra-revolução civil começou a reorganizar-se logo em 25 de Abril, quando um grupo
de personalidades da Extrema-Direita se reuniu à noite em casa de José Vale de Almeida
para aí criar o Movimento Federalista. Este abandonaria, meses depois, as teses
integracionistas para se reconverter ao federalismo colonial spinolista»821.
Analisados os vários testemunhos, conclui-se que a alegação de António da Cruz
Rodrigues acerca da necessidade de prospecção, de conhecimento e de unificação das
personalidades e dos grupos direitistas não correspondia à verdade dos factos.
Pretenderia, assim, contrariar as acusações de conspiração contra-revolucionária que
eram lançadas contra a Extrema-Direita e apresentar os vários fenómenos de organização
que protagonizou como acontecimentos espontâneos, de certo modo inconsequentes e
talhados para o insucesso imediato.
Convergentes foram Carlos Dugos e António da Cruz Rodrigues na identificação,
como vimos, do oportunismo daqueles que, criando partidos, procuravam afirmar-se ou
impor-se como líderes incontestáveis das Direitas radicais. Para Cruz Rodrigues, alguns
desses partidos, «feitos simplesmente à volta da vaidade dum homem, não passam de
arrotos pessoais»822. Por conseguinte, vaticinou o autor: «a maior parte desaparecerá por
si, antes de chegar a representar alguma coisa; desfazem-se a partir de dentro, não chegam
a ter o que os aguente e torne viáveis, nem gente, nem quadros, nem chefes experientes,
nem verbas, nem o mínimo da indispensável vontade de poder que impõe os partidos»823.
De facto, os vários partidos que se propunham representar as Direitas portuguesas
não lograram, na sua curta existência, alcançar a influência política, a abrangência social
e a base militante que desejariam. Contudo, envolveram-se activamente na preparação do
golpe contra-revolucionário de 28 de Setembro de 1974, sob o pretexto de uma
manifestação da alegada «maioria silenciosa» em apoio ao general Spínola e contra o
Governo Provisório chefiado pelo coronel Vasco Gonçalves, a Esquerda militar e a
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influência do Partido Comunista Português junto do poder político. Sem embargo, e como
vinca Armando Cerqueira, embora os partidos da Direita radical tenham sido o maior
suporte civil do então Presidente da República, «nunca lhe perdoaram [a António de
Spínola] o compromisso assumido com os “vencedores” do 25 de Abril»824. A aliança
era, desse modo, meramente estratégica, circunstancial, oportunista e ditada pela
necessidade de combater o principal inimigo comum – os comunistas – e de salvar o que
ainda pudesse ser salvo do império colonial.
António da Cruz Rodrigues, na sua reflexão sobre a estratégia política da Direita
– a que vimos recorrendo abundantemente, porque a consideramos representativa quer da
análise que a Direita fazia dos problemas existentes, quer por se inserir claramente numa
linha de deturpação das posições e dos objectivos direitistas –, relevou ainda outros erros
e limitações de que os vários partidos ou movimentos padeciam. Considerou, por um
lado, que esses grupos «parecem ainda [...] hesitantes em reconhecer que o PC é o seu
único adversário decisivo e que, contra ele, ou ganham, ou perdem todas as possibilidades
de sobrevivência»825. Essa suposta hesitação seria motivada pela percepção de que um
ataque cerrado ao Partido Comunista Português (PCP) ou a assunção clara de um ideário
anti-comunista pudesse ser entendido, pela opinião pública, como um sinal de ligação
umbilical ao Estado Novo e como manifestação clara dos seus princípios contrarevolucionários, passadistas e restauracionistas, podendo revelar-se contraproducente em
relação ao desejado alargamento da base social de apoio destes agrupamentos políticos.
Mais uma vez, como veremos em seguida, a análise de Cruz Rodrigues é
desmentida pelo que, de facto, estes partidos e movimentos registaram nos seus
programas, declarações de princípios e outros documentos de propaganda – o anticomunismo foi sempre declarado e assumido de forma inequívoca. Assim, ou o autor
pretendia que os partidos recém-criados assumissem um anti-comunismo ainda mais
acintoso, militante e belicoso, ou estamos, novamente, perante um exercício deliberado
de obscurecimento da origem e dos princípios e discursos destes movimentos partidários.
Por outro lado, considerou o director da revista Resistência que as Direitas, à
época, se encontravam demasiado focadas em salientar e em afirmar o que as distinguia,
em vez de, como seria necessário, procurarem encontrar as suas afinidades e o que as
unia. Portanto, previu António da Cruz Rodrigues:
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só depois de igualmente conscientes do perigo comunista poderão unir-se ou aliar-se, porque
então pensarão sobretudo nos valores que as aproximam, como a ideia de família, de
propriedade e a iniciativa privadas, o respeito pelos sentimentos religiosos, o significado e
repercussão social da religião [...]. A própria ideia de pluricontinentalidade da Pátria só então
ficará devidamente defendida.826

Apesar de se terem dividido, ou multiplicado, consoante a perspectiva, em cerca
de uma dezena de agrupamentos, não se pode dizer que todos estes princípios tenham
estado de alguma forma ausentes dos seus programas políticos e, menos ainda, que, de
acordo com cada fase do processo revolucionário que vivenciaram, não tenham procurado
encontrar as formas de união mais eficazes para defender esses mesmos princípios.
Tal união das várias famílias direitistas permitiria, então, uma maior capacidade
de cumprimento dos objectivos comuns, de alargamento muito considerável da sua
influência social e política e da sua capacidade de mobilização. Cruz Rodrigues, num
auspicioso e optimista augúrio que viria a ser contrariado pela evolução do processo
revolucionário e de institucionalização da democracia, declarou: «mobilização, pelo
medo do papão comunista, daqueles que tudo teriam a perder: família, independência,
bens, empresas, liberdade de iniciativa, liberdade de religião? Diríamos mais
acertadamente: mobilização do País real. Para já, dos 40 a 50% que aderirão
imediatamente»827.
Que partidos e movimentos eram estes? O que defendiam? Como conduziram a
sua acção até ao 28 de Setembro? De que modo se auto-qualificaram politicamente e
como foram vistos por quem lhes foi coevo? Que atenção mereceram, até aos dias de
hoje, da historiografia e do jornalismo?
Começando pela última questão, estes partidos não foram objecto de estudo de
qualquer investigação aprofundada e sistemática, e as análises e informações mais
completas de que dispomos acerca deles datam de 1974 e 1975828. Com níveis diferentes
de categorização, destas três obras apenas duas procuram situar no espectro político os
partidos existentes à época, resumindo-se a outra, Partidos Políticos: ponto por ponto, a
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enunciar as posições partidárias face a trinta e sete temas829 e tendo apenas em conta, por
isso mesmo, os movimentos partidários que, até Agosto de 1974, haviam apresentado as
suas declarações programáticas ou de princípios830.
Um maior esforço de caracterização e de sistematização foi feito em Portugal
Novo: movimentos e partidos políticos e em Partidos e Movimentos Políticos em
Portugal. No primeiro, os autores dividiram os partidos, movimentos e associações
políticos

nas

seguintes

correntes:

Anarquismo,

Maoísmo,

Extrema-Esquerda,

Trotskismo, Esquerda, Centro, Centro-Direita, Direita e Extrema-Direita. No CentroDireita, colocam o Centro Democrático Social (CDS), o Partido Democrático Socialista
Português (PDSP), a DICOPSE – Fundação para a Difusão de Conhecimentos Políticos,
Sociais e Económicos, o Partido Cristão Social Democrata (PCSD) e o Partido Social
Democrata Independente (PSDI). Na Direita, o Partido Democrata Livre (PDL), o
Movimento Independente dos Cristãos Portugueses (MCP), o Partido da Democracia
Cristã (PDC), o Partido Liberal (PL), o Partido Trabalhista Democrático Português
(PTDP) e o Fraternalismo Português. Por fim, na Extrema-Direita, surgem a Causa
Monárquica (CM), a PROGAMA – Associação de Estudos para o Progresso Nacional, o
Movimento Federalista Português-Partido do Progresso (MFP-PP), o Movimento Popular
Português (MPP) e o Partido Nacionalista Português (PNP). No segundo, a divisão em
famílias político-ideológicas é feita de forma diferente: partidos e movimentos
revolucionários (anarquistas, comunistas, socialistas) e partidos e movimentos
reformistas (sociais-democratas, neoliberais, neotradicionalistas). Contemplando um
número consideravelmente menor de partidos e movimentos do que a obra anterior, os
autores fizeram corresponder ao grupo dos partidos neoliberais o PSDI, o PDC e o CDS.
Por outro lado, o Movimento Federalista Português-Partido do Progresso, o Partido
Liberal, o Partido Trabalhista Democrático Português e o Movimento Popular Português
eram considerados neotradicionalistas.
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Josep Sánchez Cervelló defendeu que «a direita autoritária se dividiu em dois
grandes blocos: a salazarista e a filo-marcelista»831. Ao primeiro bloco enunciado,
pertenceriam o MFP-PP, o MPP, o PNP, o PL e o PTDP. Já os «filo-marcelistas» seriam
o PCSD, o PDC e o CDS. O autor considerou ainda que, a partir de Julho de 1974, os dois
grupos iniciaram um processo de aproximação e convergência patrocinado por António
de Spínola e «pelos grupos monopolistas afectados pela Revolução», tendo-lhes sido
prometido, por António Champalimaud, «financiamento ilimitado se se unissem»832.
Sánchez Cervelló afiançou também que a convergência ocorreu, de facto, entre o CDS, o
PDC, o MFP-PP e o PNP, uma «colaboração política que se desfez quando, a 18 de
Setembro, a polícia ocupou a sede do PNP no Porto e ilegalizou o partido, difundindo
documentos comprovativos do processo de unificação»833.
Antes, a 10 de Julho de 1974, o MFP, o PTDP, o PL e o MPP haviam já escrito,
na sequência da demissão de Palma Carlos e da queda do I Governo Provisório, uma carta
conjunta dirigida a António de Spínola em que reivindicavam para si a representação «de
importantes correntes da opinião pública portuguesa»834 e denunciavam o isolamento e a
censura a que entendiam estar sujeitos por parte da comunicação social – «um tratamento
discriminatório a todos os níveis que supõe o desconhecimento aparente da sua própria
existência»835. Queixavam-se ainda do facto de não terem estado representados no I
Governo Provisório. Exigiam, nessa tomada de posição política conjunta, que «grande
parte da Nação não continue marginalizada das decisões do Poder e da normalização da
vida portuguesa» e o «direito de receber a todos os níveis o tratamento correspondente à
sua real representatividade»836. Ainda relativamente ao processo de convergência das
forças políticas direitistas, no final de Agosto de 1974, o Movimento Federalista
Português-Partido do Progresso, o Partido Trabalhista Democrático Português e o Partido
Liberal decidiram criar a Frente Democrática Unida (FDU)837.
Armando Cerqueira asseverou que o Partido Liberal, o Partido Popular e o
Movimento de Acção Portuguesa foram constituídos pelos «integracionistas
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intransigentes» e por «personalidades dos círculos financeiros e empresariais, com
ligações aos meios colonialistas ultraconservadores»838.
Procurar-se-á agora, tão sucintamente quanto possível, dar a conhecer os
princípios programáticos essenciais dos principais partidos da Direita radical deste
período, a forma como se foram posicionando face ao poder político e ao Movimento das
Forças Armadas ao longo da sua curta existência, as suas acções mais significativas e os
seus principais dirigentes e activistas.
Desde já, importa realçar a utilização de termos associados ao cristianismo, à
Democracia, à Social-Democracia e até ao trabalhismo e ao progresso nos nomes
adoptados por vários partidos e movimentos, procurando, assim, captar uma base social
de apoio que, sem conhecimentos políticos mínimos, se pudesse rever, ao nível da
nomenclatura escolhida, nos valores do cristianismo ou da Social-Democracia, por
exemplo. Por outro lado, a utilização de termos como «democracia», «progresso»,
«liberal» ou «popular» procuraria, certamente, distanciar os partidos de ligações ao
Estado Novo e à Direita política, associando os seus nomes a estes conceitos. De resto,
como veremos, a larga maioria destes partidos recusava assumir-se abertamente como
sendo afecta a qualquer família direitista – o mais longe que ia era auto-referenciar-se
como sendo do Centro-Direita. Contudo, conhecendo os seus dirigentes e activistas, os
seus percursos quer antes quer após o 25 de Abril de 1974 e, sobretudo, as ideias que
sustentaram ao longo das suas vidas, facilmente se identifica a plasticidade discursiva
com que se procurou moldar os programas políticos, os eufemismos utilizados para
mascarar e suavizar o que eram realmente os objectivos e o corpo doutrinário perfilhados
pelos militantes destes agrupamentos partidários e as tentativas, mais cínicas e
estratégicas do que sinceras, de inserir estes grupos no desejo e no esforço colectivos de
democratização do país. No fundo, um discurso marcado por um pragmatismo
considerável que procurou tornar os partidos atraentes a um eleitorado que,
previsivelmente, não quereria voltar aos tempos do Estado Novo. Cederam, programática
e pragmaticamente, e em graus diversos, nas matérias que consideravam mais acessórias
para salvaguardarem o essencial – a defesa da presença portuguesa em África e na Ásia
e a luta contra o comunismo.
Um dos primeiros grupos direitistas a formar-se foi, logo a 6 de Maio de 1974, o
Movimento Federalista Português «a partir de ex-membros da ANP e da Associação
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Programa»839. Os membros da PROGRAMA eram, essencialmente, «tecnocratas da
direita e outros mais conservadores que não quiseram aderir à Acção Nacional Popular
depois do Congresso de Tomar»840. No quadro da sua política federalista para o império
colonial português o Movimento Federalista Português manteve também ligações com a
Associação Cívica Pró-Angola, a Liga dos Naturais da Guiné, o Movimento Federalista
de Moçambique e o Movimento Federalista de Timor – movimentos constituídos por
colonos brancos e cuja criação foi motivada pelo desejo de manutenção do colonialismo
português, ainda que sob outro figurino, e pelos incentivos dados pelo general António
de Spínola e pela corrente federalista.
Os fundadores e principais dinamizadores do Movimento Federalista PortuguêsPartido do Progresso foram Fernando Pacheco de Amorim, Francisco Caldeira Cabral,
Nuno Cardoso da Silva, Luís de Oliveira Dias, José Valle de Figueiredo, José da Costa
Deitado, Diogo Miranda Barbosa, Joaquim Seabra Ferreira, Alberto Delfim, Luís
Andrade Sampaio e Melo, Vasco Montes, José Miguel Júdice, Luís Sá Cunha, Fernando
Sollari Allegro e Joaquim Guilherme Ramos841.
Os primeiros comunicados públicos do Movimento Federalista Português
referiam-se, quase exclusivamente, à política colonial portuguesa. Considerava o MFP
que «a guerra no Ultramar é um problema de Portugal, cuja solução passa pela liberdade
dos Portugueses. Propugna-se a auto-determinação de Portugal através de uma federação
integrada»842 – é esclarecedora esta abordagem à questão do direito à auto-determinação,
cuja exclusividade, nesta argumentação, é retirada aos povos colonizados e a sua validade
aplicada à totalidade pluricontinental do país, assim defendido como nação una e
indivisível. O movimento defendia ainda a liberalização da circulação de pessoas, bens e
capitais entre todos os territórios então sob alçada portuguesa, e uma «política externa
independente, atenta à posição geopolítica da Nação Portuguesa, inserida no Terceiro
Mundo, acautelando agressões imperialistas do exterior»843 – deste modo, ao inserir
Portugal no «Terceiro Mundo», procurava-se desligar Portugal de práticas colonialistas,
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posto que o país seria composto por províncias na Europa, em África e na Ásia e não
estaria a ocupar colonialmente nenhuma delas, colocando ainda Portugal fora da órbita
das duas grandes potências mundiais.
O MFP justifica a sua tomada de posição pelo federalismo, quando vários dos seus
membros fundadores eram, antes do 25 de Abril, conhecidos defensores da corrente
integracionista, com a necessidade de o país manter a sua independência política e
económica, sendo «esta dimensão económica [...] função da dimensão geográfica e
humana e dos recursos económicos disponíveis»844. Se Portugal concedesse a
independência às suas colónias, seria rapidamente anexado pela Europa; «da mesma
forma, Angola, Moçambique e Guiné, como qualquer outra das províncias africanas e
asiáticas, não deixariam de ser económica e politicamente dominadas pelos países
desenvolvidos, que lhes explorariam as riquezas naturais até ao seu esgotamento, sem
nunca permitirem a industrialização e o aproveitamento local dessas mesmas riquezas»845
– em suma, passariam a ser outros a fazer o que Portugal sempre praticara, embora a
Direita assim não o entendesse. Além disto, em tudo o que se transcreveu, não se encontra
qualquer referência à vontade dos vários povos africanos que viviam subjugados pelo
colonialismo português e aos seus direitos e legítimas aspirações de auto-determinação
face a um poder colonial que sempre mantivera os seus territórios em situação de
subdesenvolvimento.
Na esteira das teorias coloniais integracionistas, que informavam muitos dos seus
militantes mais destacados, o MFP declarou ainda que «num Portugal Federado os órgãos
políticos federais deverão estar situados onde melhor sirvam o todo nacional»846. Ou seja,
o Movimento Federalista Português previa que, num esquema federal, a capital e os
órgãos de soberania pudessem estar localizados noutras partes do território que não a
histórica metrópole.
O MFP propugnava também o «exercício das liberdades cívicas em regime de
ordem e responsabilidade com a participação de todos e o respeito dos vários ideais
políticos portugueses»847. Se o movimento direitista fez defesa pública da instauração das
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liberdades cívicas, não deixou, também, de as constranger aos valores da ordem e da
responsabilidade – à direita, altamente restritivas da liberdade –, à participação de todos
os portugueses – inclusive, subentende-se, pelos que haviam estado ligados ao Estado
Novo – e ao respeito pelos «vários ideais portugueses», logo excluindo ideologias tidas
como estrangeiras e/ou internacionalistas, incompatíveis com o carácter nacional, como
era o caso da Social-Democracia, do Socialismo, do Marxismo e, sobretudo, do
Comunismo.
Em 19 de Julho de 1974, o Secretariado e a Comissão de Análise Política do MFP
comunicaram a criação do Partido do Progresso, justificando-se o nome «tendo em vista
o carácter progressivo das suas opções política, económica e social e a solução federal
que preconiza»848. Esta decisão de «passar a uma forma superior de organização»849 não
terá sido pacífica: terão existido discordâncias quanto à partidarização do movimento e
verificaram-se «divergências quanto às grandes linhas programáticas e às formas de
actuação», assistindo-se, então, a «uma dupla cisão no movimento, afastando, por um
lado, os elementos mais liberais, alguns dos quais se integraram em outros partidos, e por
outro certos radicais de extrema-direita que se constituíram no MAP»850.
No comunicado em que anunciaram a criação do Partido do Progresso, os
organismos dirigentes do MFP reiteraram a sua defesa da institucionalização da
Democracia, considerando, contudo, que tal só se verificaria «quando todas as
organizações cívicas e políticas respeitarem escrupulosamente as regras do jogo
participativo definido pelo Programa do Movimento das Forças Armadas. Assim, não
deverá permitir-se a qualquer organização ou programa político o direito de representar
exclusivamente o povo português»851. Deste modo, e sublinhando a sua adesão ao
Programa do MFA proclamado a 25 de Abril, o MFP-PP, argumentando representar
«larga fracção da opinião pública nacional»852, exigia que lhe fosse permitida uma
intervenção política e institucional em condições de igualdade com os partidos já
detentores de assento nos dois primeiros governos provisórios.
Além da formação do Partido do Progresso, a direcção do MFP decidiu ainda pela
criação de um órgão de imprensa próprio – a Tribuna Popular. Pretendiam, assim,
combater a nova censura que, entendiam, havia tomado conta dos principais periódicos
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de tiragem nacional. A este propósito, denunciaram «o abandono da missão de informar
com verdade»853 por parte dos jornais e dos jornalistas, dedicando-se estes, antes, à
formação massiva das consciências em função dos interesses e opções ideológicas e
políticas dos partidos no governo. Por conseguinte, os jornalistas «têm apresentado um
novo País Legal tão desconhecido do povo português como o que saiu das cabeças dos
dirigentes e clientes do regime caído. Entretanto o País Real continua a arquejar no colete
de forças que lhe impõem os meios de comunicação de massa. Ele não é o que realmente
é, mas aquilo que a coligação quer que ele seja»854. Recorrendo à antinomia «país legalpaís real» e fazendo tal análise da acção ideológica da comunicação social, o MFP mais
não visava do que estabelecer um paralelo entre o Estado Novo e a situação vivida nos
primeiros meses de Democracia, até porque «só os homens mudaram. E isto para evitar
dizer que alguns apenas se transferiram»855.
Assim sendo, o Movimento Popular Português-Partido do Progresso e a sua
Tribuna Popular propõem-se lutar contra
os reais problemas da Nação. E não os forjados pela propaganda ou imaginados nos
gabinetes. O Ultramar e o referendo, a inflação e o nível de vida, a reforma fiscal que não
torne os pobres mais pobres e os ricos mais ricos, uma política social que cuide de todos [...].
Queremos ver solucionados os problemas do País Real e não os do País Importado, cheio de
ministros dos estrangeiros. Existe uma esmagadora maioria silenciada à esquerda e à direita
que tem de ser ouvida.856

Estamos, assim, perante um evidente discurso populista de Direita – embora não
o assumindo e dizendo representar todos os portugueses, alegadamente silenciados,
fossem eles de Esquerda ou de Direita, e, por consequência, colocando-se acima das
clivagens ideológicas e defendendo que o seu único intuito seria defender o interesse
nacional –, que, não abdicando do principal objectivo nacional-imperialista (a
manutenção das colónias), procurava seduzir as camadas intermédia e baixa da sociedade
portuguesa. Fê-lo através da defesa do controlo da inflação e do custo de vida, da
diminuição do fosso de rendimentos entre o topo e a base da pirâmide social e de uma
política social que a todos protegesse e beneficiasse. Isto tudo, claro, evitando sempre
qualquer tipo de discurso classista ou que remetesse para a luta de classes como via
possível de superação das desigualdades sociais.
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Outro dos principais partidos criados na área das Direitas radicais foi o Partido
Liberal. Fundado em 28 de Maio de 1974 por António Ávila, Osvaldo Aguiar, Dias
Gonçalves, João Saldanha, Gastão da Cunha Ferreira (também fundador da DICOPSE) e
Amândio Quinto, resultou de uma cisão no seio da Convergência Monárquica motivada
pela criação do Partido Popular Monárquico857.
No seu Programa, o Partido Liberal identifica como suas grandes linhas de
intervenção:
a Paz, a Justiça Social – com absoluta prioridade às condições de base da população (salário,
alimentação, saúde, habitação, educação e segurança social); a subordinação do bem
particular ao geral; o desenvolvimento equilibrado das forças económicas e sociais com
participação de todos os interessados; o trabalho e a produtividade ao serviço do Homem a
participação dos trabalhadores no fruto do trabalho [...]; liberdade democrática contra o
anarquismo e o caos social.858

Tal como no caso do Partido do Progresso, o PL procurou descolar-se da imagem
de herdeiro político do Estado Novo e afirmar um conjunto de objectivos políticos típicos
do populismo direitista: apelando ao apoio da grande massa trabalhadora e pobre do país,
não deixou de defender a participação em igualdade de todas as classes sociais («todos os
interessados») no «desenvolvimento equilibrado das forças económicas e sociais» e de
defender um tipo de «liberdade democrática» que seria o oposto do «anarquismo e do
caos social» que, no seu entendimento, teria caracterizado os dois primeiros meses de
Democracia em Portugal.
À imagem dos restantes partidos direitistas, o Partido Liberal defendeu
oficialmente a aplicação do Programa do MFA e, sobretudo, a agenda política de Spínola,
considerando mesmo «o movimento militar de “25 de Abril” como um dos
acontecimentos mais importantes da nossa História»859. Militares e população teriam
actuado, segundo o Partido Liberal, com responsabilidade, civismo e moderação na
condução e na vivência da Revolução, mas estariam a ser vítimas de «minorias activistas
que incitam ao ódio, criam a desordem e a anarquia e organizam, desde já, o assalto às
estruturas do Poder»860. Estas minorias seriam, resulta evidente, constituídas pelos
militantes do Partido Comunista Português e de outros partidos da Esquerda
revolucionária. O PL vinculou-se ainda à defesa dos princípios cristãos e da protecção à
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família enquanto eixos estruturantes do seu pensamento e acção. No plano económico, o
partido defendeu a iniciativa privada «como a melhor contribuição do trabalho criativo
para o desenvolvimento», e a «prioridade à iniciativa e gestão privadas da actividade
económica, com as limitações impostas pelo bem-comum e pela necessidade de evitar
situações monopolistas»861.
Apesar de a maioria dos seus fundadores provir dos meios monárquicos, o Partido
Liberal considerava que o seu programa e os seus princípios políticos se ajustavam e
poderiam ser perfilhados por «quantos – republicanos, monárquicos e independentes
quanto à forma de chefia do Estado – queiram colaborar e viver connosco a reconstrução
de Portugal»862. Deste modo, procuravam fugir à questão do regime, que poderia ser
prejudicial às suas aspirações de crescimento, relativizando a importância da mesma, pelo
menos na conjuntura que enfrentavam.
Do ponto de vista da protecção à família, destacava-se a proposta de conceder às
mães que tivessem à sua responsabilidade a criação dos filhos o direito a uma
remuneração por parte do Estado – na prática, propõe-se a profissionalização da condição
de mãe e de dona-de-casa863, cada vez mais contestada pelas forças progressistas, por
verem nela uma das formas mais gravosas de exploração da mulher. No capítulo dedicado
à educação, o Partido Liberal fez uma proposta característica da agenda política direitista
e que se manteve presente e actual até aos nossos dias: o «direito de escolha». Ou seja,
apesar da existência e do investimento na melhoria, na abrangência geográfica e nos
meios materiais e humanos da escola pública, advoga-se que os pais devem poder, apesar
disso, optar por inscrever os seus filhos no ensino privado e ver essa opção ser subsidiada
pelo Estado ou, na terminologia empregue pelo Partido Liberal, «desenvolver o “ensino
livre” frente à “escola única”»864. Também na área da saúde o partido defendia a não
discriminação da medicina privada, devendo esta ser aproveitada e tratada em condições
de igualdade relativamente à rede pública de cuidados de saúde. Quanto à política social,
relevamos a reivindicação de uma «urgente revisão do direito à greve»865.
Por fim, e no que concerne à política a adoptar face às colónias, o Partido Liberal
considerava que «a paz no Ultramar terá de ser procurada no campo político e no
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económico-social»866. Advogava a via referendária para decidir do futuro de cada uma
das colónias, instando, contudo, a que os movimentos de libertação nacional se
transformassem em partidos políticos, para, dessa forma, atestarem a representatividade
que afirmavam ter. Defendiam também que se deveria incrementar, «com pleno respeito
pelo princípio de livre autodeterminação, [...] em cada um dos territórios ultramarinos, o
desenvolvimento económico e promoção social e cultural da população, como a melhor
forma de realizar a sua participação na gestão pública»867. Deveria ainda, consideravam,
ser implementada uma política que permitisse a «livre circulação de pessoas, bens e
capitais entre os territórios»868. E, finalmente, entendiam ser primordial promover «a
igualdade de direitos das populações ultramarinas»869. No fundo, pretendendo defender o
direito à auto-determinação e uma solução política para a guerra colonial, o Partido
Liberal apresentou, isso sim, um conjunto de propostas tendentes à manutenção dos laços
de dependência e subjugação colonial das populações africanas e asiáticas.
O Partido Trabalhista Democrático Português, ao contrário dos restantes partidos
afectos à Direita radical com os quais coexistiu até ao 28 de Setembro de 1974,
reivindicava ter as suas origens em data anterior ao 25 de Abril. Segundo a narrativa
adoptada, a sua formação teria ocorrido em «meados de 1970, (altura em que alguns dos
seus fundadores se desligaram da CDE), combatendo incognitamente, pelos poucos meios
ao seu dispor, o regime deposto»870, tendo retomado a sua actividade pública, afirmaram,
em 3 de Maio de 1974. Outra particularidade do PTDP consistiu na eleição, em
Assembleia Magna realizada a 10 de Junho, do general António de Spínola como seu
presidente honorário871.
Não tendo, ao que nos foi possível apurar, elaborado um programa político, o
Partido Trabalhista Democrático Português comunicou os seus princípios ideológicos e
as suas propostas políticas sobretudo através de panfletos propagandísticos e de
comunicados de imprensa. Num desses panfletos, o partido disse situar-se no «centro
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democrático» onde «só não cabem os extremos»872 e exemplificou esse posicionamento
através do seguinte esquema, em que revelava aquilo a que se oporia:
Nem exploração do homem pelo Estado
Nem comunistas
Nem ditaduras marxistas
Nem totalitarismos
Nem esquerdas

Nem exploração do homem pelo homem
Nem capitalistas
Nem ditaduras fascistas
Nem imperialismos
Nem direitas.873

Estamos novamente perante um partido que, sendo programática e
ideologicamente de Direita, e evitou auto-classificar-se dessa forma, e cuja estratégia de
intervenção política foi o populismo e a ocultação do seu real enquadramento político. O
PTDP propôs ainda uma nova tríade de valores políticos: «Paz na Liberdade – Unidade
na Família – Justiça no Trabalho»874.
No documento em que se apresentou aos portugueses e em que procurou explanar
o seu «ideário político», o Partido Trabalhista Democrático Português defendeu a
«reforma das estruturas básicas do Ensino, com direito à Educação e à Cultura até ao
limite máximo da capacidade de cada indivíduo, custeadas pelo Estado»875, propôs
«novos esquemas de previdência» que protegessem as crianças e os trabalhadores, a
«democratização e socialização da Medicina», a «criação do Seguro Social, garantindo
protecção contra o acidente, invalidez, velhice e desemprego», consagrar o direito à
habitação, estabelecer um salário mínimo nacional e a «distribuição equitativa das
riquezas produzidas pelos trabalhadores na proporção do seu rendimento laboral, para
que os ricos sejam menos ricos e os pobres menos pobres»876. Tratava-se de um conjunto
de medidas que, sendo aparentadas a algumas que as Esquerdas apresentavam pela mesma
altura, procurou facilitar a implantação do PTDP na sociedade portuguesa, garantir a
adesão aos seus desígnios políticos dos trabalhadores e das camadas mais baixas da
comunidade nacional e afastar suspeitas de ligação a um qualquer projecto contrarevolucionário direitista.
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É também a face «trabalhista» de uma moeda que, do outro lado, ostentava a
defesa do direito à propriedade privada, «a abertura de relações culturais, sociais,
económicas e diplomáticas com todos os Países do Mundo que respeitem a Nação
Portuguesa como Una e Indivisível e a sua não intervenção nos assuntos internos»877 – o
que não passava de uma pretensa abertura que redundaria na manutenção das relações e
da política diplomática herdada do salazarismo – e, mais importante ainda para o PTDP,
a defesa da soberania portuguesa sobre as possessões coloniais.
Relativamente à problemática colonial, e embora frisando a necessidade de pôr
termo aos conflitos militares e de encetar um amplo debate a nível nacional (que
englobaria tanto a metrópole como as colónias), o Partido Trabalhista Democrático
Português, tal como o Partido Liberal, exortou os movimentos de libertação africanos a
constituírem-se «em partidos políticos para a defesa das suas ideias e pretensões»,
propugnando o modelo federativo e a «unificação do sistema monetário em todos os
Estados»878. No fundo, a coberto de um conjunto de medidas sociais, culturais e
económicas que podem ser vistas como progressivas, o PTDP também pretendeu, como
fito essencial, alcançar força suficiente para manter, ainda que sob a forma de federação,
o império colonial português.
Outra das organizações partidárias surgidas à Direita no pós-25 de Abril foi o
Partido da Democracia Cristã, que, de acordo com os autores de Portugal Novo:
movimentos e partidos políticos, terá resultado de «divergências entre os promotores do
Partido Democrático Popular Cristão e o Partido Cristão Social Democrata» e que dizia
«representar a maioria silenciosa e 40% dos portugueses e [...] de centro esquerda»879. O
PDC publicou em 1974 a sua Declaração de Princípios e o seu Programa, bem como
outros materiais de propaganda política. Tendo sobrevivido ao 28 de Setembro e
preparando-se para concorrer às eleições constituintes, o partido lançou no final de
Janeiro de 1975 o seu órgão de imprensa, Presença Democrática. Este semanário,
dirigido por A. Santos Ferreira, seria publicado até 7 de Março, sendo a interrupção
motivada pela suspensão do PDC na sequência do seu envolvimento em nova tentativa
de golpe contra-revolucionário, em 11 de Março de 1975, orquestrado por Spínola e seus
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sequazes e pelos vários sectores direitistas que operavam tanto a partir do interior como
do exterior do país.
Voltando ao Programa e à Declaração de Princípios, no primeiro documento o
Partido da Democracia Cristã, logo no segundo ponto, «reconhece como legítimo o
Regime Republicano e defende a eleição, por sufrágio directo, de todos os órgãos do
poder político»880. Para os membros do PDC não se punha, pelo menos no imediato, a
premência da restauração do trono. O PDC fez também a defesa da igualdade de direitos
entre homens e mulheres, do «Municipalismo como base primária na vida política», da
«criação do Ministério da Família», da «instituição do salário mínimo nacional» e do
«direito à greve [...] e a contrapartida empresarial desse direito»881 – basicamente, sem o
referir directamente, defendia o direito ao lockout por parte das empresas. Além de
pretender uma previdência social e uma rede de cuidados de saúde mais abrangentes e
efectivas na sua missão, o Partido da Democracia Cristã propugnava, em matéria de
ensino, a gratuitidade da educação, «admitindo o ensino particular como direito de
escolha»882 – o mesmo tipo de «ensino livre» custeado pelo Estado que o Partido Liberal
reivindicava.
Do ponto de vista económico, o PDC entendia «a livre iniciativa e a propriedade
privada como elementos básicos da criação de riqueza»883 e posicionou-se contra as
nacionalizações dos sectores estratégicos da economia e das principais actividades
económicas. Para o partido, a propriedade privada é um direito natural do homem que
não lhe pode ser sonegado, considerando, nesse sentido, que «a experiência atesta que
onde falta a iniciativa pessoal dos indivíduos há tirania política. [...] Por outro lado, onde
falta ou é defeituosa a necessária intervenção do Estado há desordem insanável,
exploração dos fracos pelos fortes»884. O PDC, não responsabilizando o sistema
capitalista pela criação das desigualdades sociais que identifica, atribuiu as falhas do
direito à iniciativa e à propriedade privadas à deficiente intervenção estatal, à ganância e
à falta de escrúpulos. Por conseguinte, é de admitir que o partido acreditasse ter a fórmula
para garantir o desejado equilíbrio sócio-económico relativo ao direito à propriedade
privada.
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Por fim, em matéria de política colonial, o Partido da Democracia Cristão
empregou uma linguagem mais hermética e, por conseguinte, dúbia, quando comparado
com os outros partidos que vimos analisando, para defender a manutenção de uma
qualquer forma de dependência das colónias em relação a Portugal. Assim, e proclamando
a necessidade de colocar fim aos conflitos armados e de se iniciarem negociações políticas
com os movimentos de libertação, o PDC refere-se às colónias como «territórios
ultramarinos» (o que revela a forma como de facto via a discussão em torno da autodeterminação), nos quais se deveria promover o «desenvolvimento económico e social»
e, nunca referindo claramente a opção pelo modelo federal ou por outro de tipo colonial
ou neocolonial, «defende o princípio de autodeterminação resolvida e aceite pelos
próprios interessados, com evolução para um estatuto que se ajuste à heterogeneidade do
todo»885. Ora, se o entendimento que os movimentos de libertação faziam do direito à
auto-determinação era a independência dos territórios colonizados por Portugal, não se
compreende como pensaria o Partido da Democracia Cristã fazer convergir essa visão dos
com a da Direita que entendia as colónias como parte integrante e inalienável da nação
portuguesa.
Na Declaração de Princípios do PDC, o mais relevante em matéria ideológica é
a reprodução, no ponto 6, de uma visão organicista da sociedade e a defesa da ordem, da
hierarquia e da colaboração pacífica entre as classes sociais: «a sociedade é um organismo
como qualquer outro. As leis da vida orgânica não se infringem impunemente, pois assim
como sem um princípio de coordenação não há vida, sem um princípio de ordem não há
sociedade. Esta supõe com efeito uma hierarquia e solidariedade de classes sem as quais
se produzem as rupturas que levam às formas anarquizantes e estéreis da vida social»886.
O Movimento Popular Português, cuja data de fundação não conseguimos apurar,
«surge a partir de um grupo de católicos agrupados em torno da revista Resistência, bem
como da Associação de Estudos Vector, englobando também monárquicos
tradicionalistas»887. A atestar esta ligação quase umbilical ao núcleo que se organizava
em torno da Resistência está a publicação do manifesto e dos primeiros oito comunicados
do MPP na edição de 15 de Junho de 1974 da revista – o mesmo número em que,
recordamos, António da Cruz Rodrigues reflectiu longamente acerca da estratégia da
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Direita, ou ausência dela, e exortou à unificação das várias famílias direitistas e
nacionalistas, fossem elas de cepa tradicionalista ou revolucionária. Acerca das relações
do Movimento Popular Português com os órgãos de imprensa, em Portugal Novo:
movimentos e partidos políticos, apontou-se a proximidade e o alinhamento dos jornais
A Ordem, Amigo da Verdade, Jornal da Bairrada e A Voz de Oliveira de Frades com o
movimento888.
No manifesto em que apresentou o seu projecto político, e cujo primeiro subscritor
foi Adelino Felgueiras Barreto, o Movimento Popular Português afirmou ser «um
movimento de carácter popular que reúne portugueses das mais diversas tendências numa
associação cívica para estudo dos problemas nacionais e para defesa da Ordem, do
Progresso e do Entendimento harmónico de todos os portugueses conscientes do
momento histórico que o País atravessa»889. O MPP declarou também, neste documento,
o seu apoio ao Programa do MFA e à Junta de Salvação Nacional.
Tendo aparecido cerca de dois meses depois do 25 de Abril e com o processo
revolucionário mais radicalizado, o Movimento Popular Português utilizou,
concomitantemente, uma linguagem mais intransigente e extremada, o que, por
conseguinte, resultou num discurso mais claro e numa definição mais objectiva e directa
das suas concepções ideológicas e propostas políticas para o país. Tal objectividade é
verificável nos dois princípios que elegeu como fundamentais e em torno dos quais
apelava a que os portugueses se unissem:
I: A autodeterminação de Portugal pressupõe a realização de um referendo a efectuar em
condições de total ausência de coacção directa ou indirecta, interna ou externa e com o mais
absoluto respeito pela opinião livremente formulada das respectivas populações. Neste
contexto, o Movimento Popular Português luta pelo estreitamento dos laços culturais,
políticos e económicos entre todos os territórios portugueses.
II: A Justiça Social e a promoção de todos os trabalhadores só poderá ser realizada com
respeito pela propriedade privada, sem o recurso à luta de classes de obediência
internacionalista marxista e numa base autenticamente democrática. E, por isso, o
Movimento Popular Português é anti-comunista e anti-fascista.890

Como resulta evidente, o MPP elegeu a defesa da presença colonial portuguesa
em África e na Ásia e o anti-comunismo como as suas principais bandeiras políticas.
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Defendia ainda a «liberdade de pensamento, de expressão, de associação e de iniciativa e
liberdade religiosa», o sindicalismo livre, o municipalismo, o estabelecimento de um
salário mínimo nacional, a gratuitidade da educação, «uma Política Económica moderna
baseada no direito e na generalização do acesso à propriedade, como factores de estímulo
social, enquadrados nos superiores destinos nacionais e numa intervenção dinâmica do
Estado», o combate à inflação e ao aumento do custo de vida, «uma Política Externa
baseada na posição de Portugal no mundo, estabelecendo-se relações com todos os países
sem discriminação e uma associação ou possível adesão ao Mercado Comum Europeu
em condições adequadas à economia portuguesa», uma maior intervenção e participação
na Organização do Tratado do Atlântico Norte e o estabelecimento de condições de
igualdade entre todos os movimentos, partidos e correntes ideológicas no acesso aos
meios de comunicação social891.
O anti-comunismo do Movimento Popular Português foi expresso em diversos
documentos e materiais propagandísticos: no Verão de 1974, editou um cartaz cuja
palavra de ordem era «Comunismo é pior que Fascismo» e um opúsculo, da autoria de
José V. Claro, intitulado PCP – Um partido fascista. Nesse texto, caracterizou-se o
programa político do Partido Comunista Português como sendo fascista, por ser
«dogmático e intolerante. Ou crês, ou morres – eis a opção»892, sublinhando-se a
«necessidade de autoridade responsável contra a tirania irresponsável das massas»893 e
afirmando-se que «o comunismo totalitário [...] constitui agora a maior ameaça às nossas
liberdades pessoais e ao nosso interesse nacional»894. A assunção do objectivo de se tornar
o pólo aglutinador do anti-comunismo foi também exposta no Manifesto aos portugueses
conscientes, denunciando uma alegada campanha de subversão «orquestrada e apoiada
por técnicos estrangeiros, enviados pelas centrais demo-comunistas mundiais» e um
suposto conluio do «sinistro partido comunista» com os seus «irmãos ideológicos
(contando-se entre eles o Partido Popular Democrático e o Partido Socialista
Português)»895 para dominarem a vida política nacional. Assim, sucintamente, para o
Movimento Popular Português, «sob peles de cordeiro, constrói-se um novo e pior
fascismo, a Ditadura Comunista, enganando-se o Povo aos gritos de uma liberdade
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caótica»896. A solução proposta pelo MPP aos «portugueses conscientes» passava pela
luta contra a pretensa tirania e ditadura do PCP, alertando, desde logo, que se estava
perante uma disputa que demoraria a ser resolvida a favor de Portugal e dos portugueses.
Seria lenta e difícil porque «o tenebroso comunismo» se haveria já assenhoreado dos
principais cargos políticos, militares, da administração pública e da imprensa.
O Movimento Popular Português procurava, assim, aproveitar os quarenta e oito
anos de doutrinação anti-comunista – agitando o espantalho do «sinistro» e «tenebroso»
Partido Comunista – e esperava despertar, numa população fortemente despolitizada e
marcada pelo analfabetismo ou por baixas qualificações escolares, o medo e o terror em
relação aos comunistas (incluindo também, como vimos, o PPD e o PS no mesmo grupo)
para colher o apoio e a adesão dessa pretensa maioria silenciosa, conservadora e anticomunista.
Em relação à questão colonial, o MPP denunciou activamente o que entendia ser
uma política abandonista, de factos consumados e não discutidos publicamente,
atentatória dos valores e da identidade nacionais e sujeita aos ditames dos interesses
soviéticos. Em primeiro lugar, entendia que Portugal tinha uma relação inextricável e
imperecível com África: «devemo-nos carnal e espiritualmente aos africanos de todas as
etnias»897. Em segundo lugar, considerava racistas os partidos que advogavam soluções
independentistas para as colónias portuguesas, as quais resultariam da concepção de que
«Portugal não é África, os pretos não são portugueses»898. Por conseguinte,
responsabilizou esses partidos e as suas propostas políticas pelos actos de violência já
verificados e pela resposta que os colonos pudessem dar. Acusou ainda esses partidos de,
por uma via anti-democrática e contrária à vontade nacional, estarem a oferecer «aos
ainda actuais inimigos da Nação, os assassinos de ontem, grande parte do património
humano, cultural e económico de todas as etnias [...] trocando-se a análise dos factos e
dos homens verdadeiros da História de Portugal pela glorificação triunfalista dos factos e
dos homens convenientes a uma hora de abandono»899. Assim, tanto em matéria de
discurso arreigadamente colonialista, como de inflamada oratória anti-comunista, o
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Movimento Popular Português, mesmo afirmando-se anti-fascista e manifestando apoio
ao Programa do Movimento das Forças Armadas, inseriu-se claramente na linha políticoideológica legada pelo salazarismo.
Por fim, dedicar-nos-emos a uma breve análise do Partido Nacionalista Português.
Este foi, na cronologia em apreço, o último partido de Extrema-Direita a ser fundado, em
24 de Julho de 1974, e o primeiro a ser ilegalizado pelo Conselho de Ministros, em 17 de
Setembro de 1974. Ao contrário dos outros partidos, que se encontravam sediados em
Lisboa, o PNP teve a sua sede nacional no Porto. Em Portugal Novo: movimentos e
partidos políticos, identificaram-se as afinidades discursivas entre o partido e o Jornal
Português de Economia & Finanças, dirigido por Valdez dos Santos900. Aquando do
anúncio da sua formação, não foram comunicados os nomes dos seus fundadores,
dinamizadores ou principais militantes. Tal omissão resultaria do facto de os «seus
elementos iniciais serem afectos ao anterior regime e à extinta Legião Portuguesa»901.
Num panfleto cuja data não podemos precisar, o PNP manifestou-se contra «a
indisciplina, a desordem e a anarquia, quer seja nas Escolas, nos Liceus, nas
Universidades, nas Fábricas, nas Organizações Públicas ou nas Ruas»902 e defendeu uma
liberdade responsável e uma concepção de direitos individuais subjugados ao que
entendia ser o interesse nacional – a aplicação de um qualificativo ao termo «liberdade»
é, como vimos, uma constante no discurso direitista. O nacionalismo ditaria ainda que o
ensino fosse estruturado em sua função, que se combatesse a luta de classes, que o direito
à propriedade e à iniciativa privadas fosse condicionado pelos interesses económicos do
país e que se preservasse, a todo o transe, o pluricontinentalismo português.
A defesa do colonialismo foi, sem dúvida, o maior propósito do Partido
Nacionalista Português. Este entendia estar a ser «promovido o aniquilamento da unidade
territorial e política», a ser «tentada a demolição de todas as tradições históricas e morais
do Povo Português» e apodava de «traidores nacionais» quem, em Portugal e nas colónias,
defendia a independência dos territórios colonizados903. Para evitar a descolonização,
propunha, à semelhança de outros partidos já abordados, a livre circulação de bens,
pessoas e capitais entre todos os territórios sob alçada portuguesa, o combate a «todas as
900
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formas de racismo, de colonialismo ou neocolonialismo» e o prosseguimento da
«construção de um Portugal pluricontinental e multirracial»904. A par do Movimento de
Acção Portuguesa – cuja curta existência e a escassez de informações a seu respeito nos
levaram a decidir pela não consideração da análise do seu projecto político –, o Partido
Nacionalista Português corporizou a resposta política mais extremista e radical das
Direitas que se constituíram em movimentos ou partidos políticos.
Cerca de dez dias depois da ilegalização do PNP, dar-se-ia a tentativa de golpe
contra-revolucionário que haveria de ditar a proibição de todos os partidos antes
discutidos, excepção feita ao Partido da Democracia Cristã. O 28 de Setembro de 1974,
classificado inicialmente, pela Direita, como sendo uma «inventona»905, foi o culminar
de um processo de afirmação do projecto de reforço do poder pessoal e político de
António de Spínola iniciado a 12 de Julho de 1974, quando, no discurso proferido na
tomada de posse do II Governo Provisório, o então Presidente da Junta de Salvação
Nacional apelou à mobilização da «maioria silenciosa» que dizia existir e que estaria, tal
como ele, em discordância com o rumo que a Revolução tomara, nomeadamente no que
concerne às políticas relativas às colónias africanas. O Presidente e a sua «maioria
silenciosa» desejariam ainda combater os «extremismos» que, cada vez mais, tomavam
conta da vida política nacional. De então em diante, até ao 28 de Setembro, assistiu-se a
uma escalada de acusações de Spínola em relação à Esquerda política e militar e à criação
de um clima cada vez mais crispado entre as várias correntes políticas que se enfrentaram
durante a primeira fase da Revolução.
Não cabendo aqui uma reflexão exaustiva acerca dos vários aspectos políticos,
militares e sociais que conduziram ao 28 de Setembro, e nos quais as Direitas se
empenharam sobremaneira, procuraremos, isso sim, dar conta do que a imprensa direitista
publicou a propósito da manifestação da «maioria silenciosa», da sua fase preparatória e
das leituras que, mais tarde, se fizeram da malograda tentativa de golpe. Não se deixará
também de confrontar a narrativa direitista com a que à esquerda foi sendo elaborada.
No semanário portuense A Ordem, em 27 de Julho de 1974, Pereira dos Santos fez
eco do apelo de António de Spínola e procurou corresponder-lhe, dedicando um artigo à
análise do que entendia estar a correr mal na Revolução, à denúncia do que considerava
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serem os desvios que se estariam verificando em relação ao Programa do MFA e à
enunciação do que pretenderia a «maioria silenciosa». Por um lado, esta estaria muito
limitada para assumir a dianteira do processo político e nele intervir activamente, na
medida em que não tinha um «meio de informação que lhe mereça confiança e que
cumpra conscientemente a missão “formativa e informativa” que o Senhor Presidente do
Conselho descreveu no seu discurso»906. A «maioria silenciosa» encontrar-se-ia, por
conseguinte, esmagada por informação alegadamente tendenciosa, censória, que apenas
pretenderia «criar um ambiente de confusão e de incerteza e arrastar o país para as
soluções extremistas»907. Por outro lado, a «maioria silenciosa» quereria, acima de tudo,
ver criadas as condições para «se serenarem os espíritos para se poder realizar uma obra
construtiva»908.
Na revista Resistência, afirmou-se que o processo que conduziu ao 28 de
Setembro correspondeu a um alargamento do sentimento anti-comunista e antirevolucionário a fracções consideráveis do corpo de oficiais e, concomitantemente, da
«base social da contra-revolução», que «passa a abranger muitos mais que de modo algum
podiam ser suspeitos de não estarem com o “25 de Abril” desde a primeira hora e mesmo
de não terem participado dele»909, ao contrário dos partidos direitistas já analisados, cujos
intentos democráticos foram postos em causa desde o início. Nesse sentido, «a resistência
nacional era já tão profunda que só os desatentos, os pessimistas e os com interesse em
enganaram-se a si próprios podem ter suposto que a resistência portuguesa se deixara
abalar decisivamente»910 com a derrota sofrida em 28 de Setembro e que, como tal, ficaria
desarticulada ou irreversivelmente incapaz de se reorganizar para continuar a combater
as formações de Esquerda.
Em Portugal: os novos centuriões, Pierre Audibert e Daniel Brignon puseram em
causa a existência da propalada «maioria silenciosa» e defenderam que esta era apenas
composta pelos sectores direitistas que rapidamente se mobilizaram e grandemente
investiram para a divulgar e fazer parecer uma realidade:
curiosa maioria silenciosa! Apenas nascida, manifestou-se imediatamente afixando cartazes
na cidade e comprando centenas de entradas para essa corrida política [episódio de
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confrontações e ataques verbais ao Primeiro-Ministro, Vasco Gonçalves, na Praça de Touros
do Campo Pequeno que ocorreu a 26 de Setembro]. Mas qual é ela? Reúne todos aqueles
para os quais a história avança depressa demais, os angustiados, os indecisos... e também os
nostálgicos do antigo regime. Na realidade, ela será o terreno de manobras da extremadireita.911

Os jornalistas franceses, que acompanharam de perto a Revolução portuguesa,
colocaram em causa a pretensa espontaneidade dos movimentos em torno da
manifestação da «maioria silenciosa» e viram nela uma sucessão de acontecimentos que
as Direitas radicais habilmente procuraram explorar no sentido da consecução dos seus
objectivos políticos. Vai no mesmo sentido a reflexão de Armando Cerqueira sobre esse
período, considerando que a percepção de António de Spínola de que a conjuntura lhe era
cada vez mais desfavorável, e «na tentativa de inverter a situação, passou a apelar aos
sectores da direita política, os quais organicamente se aliaram ao velho general no
primeiro e amplo ensaio, de quase regresso ao passado. São dessa fase os discursos à
“maioria silenciosa”. [...] A táctica de António de Spínola consistiu em criar as condições
para poder proclamar o estado de sítio e, como consequência, assumir plenos poderes»912.
O relatório elaborado pelo Movimento das Forças Armadas913 e o «livro branco» que o
Partido Comunista Português editou a respeito da manifestação da chamada maioria
silenciosa914 corroboram as teses de Audibert, Brignon e Cerqueira, entre outros.
A criação de um ambiente de caos que pudesse conduzir à declaração do estado
de sítio envolveu também as colónias de Angola e Moçambique. Neste último território,
o levantamento dos colonos contra-revolucionários, que pretendiam, em muitos casos,
uma solução de tipo rodesiano, ocorreu antes do tempo, a 7 de Setembro, sendo por isso
mais facilmente controlado e servindo de alerta para os reais objectivos e perigos golpistas
associados às movimentações em torno da manifestação marcada para 28 de Setembro
em Lisboa. A Direita, contudo, insistiu no carácter espontâneo dos acontecimentos
verificados em Maputo, então Lourenço Marques, e procurou desligá-los de qualquer
movimento político em Portugal. Alpoim Calvão, por exemplo, considerou que o «7 de
Setembro [...] foi um grito de alma da etnia europeia e de muitas etnias africanas que
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viviam em Moçambique. Foi o estertor de um corpo que se sentia morrer. Apenas –
apenas isso – manifestação espontânea, precipitada, um gesto súplice de quem se aferra
à derradeira esperança»915.
Jorge Jardim, em Moçambique, Terra Queimada, procurou distanciar-se da
orquestração do 7 de Setembro, considerando a revolta um acto precipitado, destinado ao
insucesso e que apenas poderia redundar no enfraquecimento do poder e das condições
de intervenção dos colonos brancos, e atribuindo ao desespero dos líderes políticos dessa
comunidade a justificação da sublevação ocorrida. Contudo, e afirmando ter procurado
«diligenciar manter a serenidade e [...] recomendar que evitassem qualquer atitude menos
ponderada»916, encontrou-se, «por autêntica e surpreendente coincidência»917, com
António Champalimaud (presumível financiador, como vimos, de vários grupos de
Extrema-Direita e ex-patrão de Jorge Jardim, que lhe geria os negócios moçambicanos)
em Joanesburgo, estando ambos hospedados no mesmo hotel. Champalimaud ter-lhe-ia
revelado que sentia estar «iminente, em Portugal, uma reacção destinada a afastar aquelas
influências perniciosas [por exemplo, Costa Gomes e Melo Antunes], libertando o chefe
de Estado. Entendia-se que Moçambique deveria funcionar de detonador, lançando a
revolta civil-militar que forçasse Lisboa a tomar posição e, na penúltima hora, evitar o
abandono irresponsável do Ultramar»918. Resulta assim menos plausível a tese de
voluntarismo precipitado e de desarticulação total com os movimentos direitistas
portugueses dos colonos de Moçambique advogada por Alpoim Calvão, e também
partilhada, em parte, por autores como Ricardo Saavedra919 e Clotilde Mesquitela920.
Tal como a tentativa de golpe em Moçambique, também em Lisboa a intentona
contra-revolucionária foi derrotada, sendo para isso determinantes as barreiras que os
partidos de Esquerda, a Intersindical e o Movimento das Forças Armadas montaram e que
conseguiram impedir o acesso à capital por parte dos «manifestantes». Nas buscas que
nelas se realizaram, registaram-se várias apreensões de armas, o que põe ainda mais em
causa o reiterado cariz pacífico de uma manifestação que se pretendia contra o
extremismo, apartidária e a favor do general António de Spínola.
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Eduardo Freitas da Costa, em livro cujo principal objectivo consistiu na crítica ao
papel desempenhado por Spínola antes e após o 25 de Abril, apontou quatro motivos
fundamentais para a derrota registada em 28 de Setembro:
1.º – a falta de definição de objectivos precisos, de directrizes de acção bem perfiladas, de
uma coerente programação operacional, com tarefas adequadamente distribuídas e missões
concretas atribuídas aos grupos ou forças disciplinadas com que se soubesse poder
seguramente contar;
2.º – a inexperiência e a desconexão de quantos intervieram a nível directivo, por parte
spinolista, na operação; tudo se alardeou, sem o mínimo de reserva, sem a menor cautela de
segurança, permitindo que o adversário tomasse a tempo conhecimento de quanto se
preparava e montasse um eficaz contra-dispositivo [...];
3.º – a falta total da noção de “tempo”, dando lugar a acções precipitadas ou retardadas, com
desconhecimento completo de dois aspectos fundamentais como eram, por um lado, saber
detectar a oportunidade óptima para cada movimento programado e, por outro lado, estar
preparado para explorar convenientemente os eventuais êxitos previstos;
4.º – as consequentes oscilações, dúvidas, indecisões, sucessão incontrolada de ordens e
contra-ordens, que não permitiram usar os parcos mas sólidos recursos de que se dispunha
nem explorar as poucas mas vulneráveis debilidades do adversário.921

Eduardo Freitas da Costa admitiu, por conseguinte, que estava em marcha um
golpe contra-revolucionário encabeçado por Spínola e que, apesar de mal-sucedido e das
críticas apontadas, este pressupunha um considerável grau de preparação e de
organização. As acusações de irresponsabilidade, de indecisão, de fraca capacidade de
juízo e de inconsequência dirigidas a António de Spínola devem ser ponderadas tendo em
conta o histórico ressentimento que a Direita, apesar da aliança conjuntural, alimentava
contra o general, devido à publicação de Portugal e o Futuro e por ter alinhado com os
militares que realizaram o 25 de Abril. A actuação de Spínola no período em que foi
Presidente da Junta de Salvação Nacional e as deficiências de comando e chefia que terá
manifestado no 28 de Setembro e, mais tarde, no 11 de Março, não deixarão de ser
assinaladas e cobradas pelas Direitas radicais, que se sentiram, uma e outra vez,
defraudadas pela acção do general. Não obstante, uma parte da Direita radical haveria
ainda de se aliar ao general em torno do Movimento Democrático para a Libertação de
Portugal, grupo terrorista que, juntamente com o Exército de Libertação de Portugal, pôs
o país a ferro e fogo no Verão de 1975 e que abordaremos no próximo ponto.
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Apenas para exemplificar o rancor que a Extrema-Direita nutria por António de
Spínola, Manuel Maria Múrias referiu-se a Spínola e a Costa Gomes como «mentirosos
inveterados»922. Segundo as suas palavras, o general não tinha a «menor experiência ou
formação política» e «perdera o controle da situação»923. O jornalista relevou ainda a
«ternurenta ingenuidade» dos organizadores da manifestação da «maioria silenciosa» por
estarem à espera de que afluíssem a Lisboa «para cima de 300.000 pessoas»924.
Relativamente aos objectivos de Spínola, Múrias disse que o general
aprovara a festarola esperando que uma grande movimentação de massas pudesse legitimar
e justificar a sua ditadura e, simultaneamente, travar o processo de descolonização de Angola
que supunha ser controlado pelos comunistas. Liquidar-se-ia a esquerda festiva, [...] proibirse-ia porventura o PC; poder-se-iam arranjar as coisas para que Portugal continuasse fiel aos
ditames da civilização ocidental e cristã com o capitalismo à solta na Metrópole, e os pretos
em África entregues a si próprios, comendo-se cristãmente uns aos outros, religiosamente
sujeitos a Roma, mas servindo os interesses estratégicos dos EUA, em vez da União
Soviética.925

Manuel Maria Múrias entendia, portanto, que António de Spínola, apesar das suas
declarações nesse sentido, nunca defendeu um projecto realmente patriótico ou
nacionalista para Portugal: pretenderia apenas, escorado num atlantismo submisso, inserir
o país na órbita dos Estados Unidos da América. Por outro lado, o seu projecto federativo
não teria em conta a elevação do estatuto e da condição de vida dos povos autóctones dos
territórios africanos e asiáticos, mas apenas a sua entrega aos circuitos do capitalismo
mundial. Apesar destes considerandos, o autor assumiu a existência do projecto golpista,
embora se tenha referido apenas ao envolvimento de militares, e, visto que saíra
derrotado, aproveitou o malogro do plano contra-revolucionário da manifestação da
«maioria silenciosa» para atacar Spínola pela sua vaidade, pela sua inépcia e por sempre
ter defendido um projecto político incompatível com os interesses nacionais.
António de Spínola, por seu lado, sentiu-se vítima de um golpe efectuado pela
Esquerda. Defendeu que, em 28 de Setembro, quando «a grande massa do Povo Português
[...] respondeu ao meu alerta contra o novo totalitarismo que já avassalava o País, o
Partido Comunista, com a tíbia complacência e o posterior aplauso dos partidos
democráticos, deturpando a realidade, transformou aquela manifestação numa “intentona
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contra-revolucionária”»926. Tudo isto teria sido feito apenas com o intuito de o impedir
de dirigir e marcar o ritmo e o rumo das negociações acerca do futuro de Angola.
Nos meses e anos que se seguiram ao golpe, também parte significativa da Direita
reiterou a tese de que o 28 de Setembro fora uma maquinação dos comunistas e da
Esquerda militar para, de uma só vez, se verem livres da ameaça direitista, ilegalizando
partidos e jornais, e de António de Spínola, forçando-o à demissão e removendo, desse
modo, os últimos obstáculos à independência das colónias e ao aprofundamento do
processo revolucionário. A título de exemplo, esta foi a narrativa adoptada, com nuances,
por António Quadros e Jaime Nogueira Pinto. Para Quadros:
com a discutida “intentona” do 28 de Setembro assistiu-se à eliminação de Spínola e dos
oficiais liberais que em sua volta se reuniam, em cambiantes políticos desde o centro-direita
até ao centro-esquerda; ao encerramento de diversos partidos considerados reaccionários; ao
início de um processo de descolonização que prescindia já da discussão pública e das
consultas democráticas prometidas, nos Estados ultramarinos de expressão portuguesa e na
própria metrópole; à tomada de posições cada vez mais fortes, por parte de elementos de
formação marxista-leninista [...] nas direcções dos Sindicatos e das Autarquias locais, na
Intersindical [...], nos meios de comunicação social [...], nos órgãos mais influentes das
Forças Armadas e no Governo; e a uma vaga de prisões e de saneamentos.927

António Quadros sustentou, contudo, uma perspectiva pouco plausível por
considerar que os apoiantes do general iam apenas do Centro-Esquerda ao Centro-Direita,
quando é sabido, de resto como vimos relatando, a aliança que a Direita radical assumiu
com Spínola. Em segundo lugar, por defender que o PCP e seus aliados e a Esquerda
militar aproveitaram a realização da manifestação da chamada maioria silenciosa para,
através da sua influência nos meios de comunicação social e no MFA, manipularem os
portugueses no sentido de estes acharem que estavam perante uma tentativa de golpe de
Estado e, granjeado o apoio popular e militar, servirem-se dessa manobra para erradicar
os seus inimigos da competição pelo controlo político e pelo domínio ideológico da
Revolução. Ora, era isso mesmo, mas em sentido inverso, que os partidos da Direita
radical, Spínola e ala direitista das Forças Armadas almejavam com o 28 de Setembro,
como Múrias, de resto, admitiu.
Também Jaime Nogueira Pinto asseverou que a «prioridade do MFA e do PC fora
a neutralização e proibição dos movimentos, partidos, jornais e pessoas que, quer no
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sector militar quer no sector civil, se opunham à descolonização»928, servindo-se do 28
de Setembro para cederem as colónias portuguesas em África à esfera de influência
soviética e para radicalizar o processo revolucionário em curso no país. Esta coligação
esquerdista teria ainda aproveitado «a ambiguidade e a inexperiência política de Spínola
e dos spinolistas para perseguirem, prenderem e forçarem ao exílio os quadros da direita
militante»929. Direita essa que, organizada ou não em partidos e movimentos, nunca foi
responsabilizada pelo insucesso da manifestação da «maioria silenciosa», sobrando todas
as acusações de impreparação e de incapacidade para António de Spínola e para o grupo
militar que o apoiava.
Apesar da existência de diferentes narrativas e interpretações, à direita, acerca do
28 de Setembro, o facto é que se tratou do primeiro ensejo de reacção sério, organizado e
impetuoso contra a Revolução e o consequente processo de democratização do país. No
final de Setembro de 1974, as Direitas política e militar saíram derrotadas, mas foram,
como realça Wilfred Burchett, «apenas parcialmente eliminadas, o que as levou, como
era de prever, a tentar novamente um golpe contra-revolucionário»930, a empenhar-se em
acções terroristas que assolaram o país, os partidos e movimentos de Esquerda e os
sindicatos entre 1975 e 1977 e a conluiarem-se com o Grupo dos Nove e outras formações
militares e políticas para, em 25 de Novembro de 1975, conseguirem, também elas, uma
vitória parcial: o afastamento do PCP e da Esquerda militar das estruturas de poder e do
MFA e a precipitação do encerramento do ciclo revolucionário iniciado a 25 de Abril de
1974.
Concluiremos este ponto com a transcrição de um excerto do opúsculo Alegações
em Causa Própria, de Jaime Nogueira Pinto, editado em 1996, e que resume de forma
vívida e conforme à visão direitista a forma como os militantes das Direitas radicais se
viram e sentiram no período temporal abordado neste ponto:
éramos, nesse Verão de 1974, uns miúdos, num quadro de fim, no quadro do apocalipse numa
terra de brandos costumes: entre Lisboa e Luanda, Coimbra e o Uíge, depois Joanesburgo e
Madrid, protagonistas de uma série de episódios e sequências que nos ultrapassavam, em que
procurávamos salvar valores e coisas que a mais ninguém interessavam, nem mesmo àqueles
que iam ser os seus náufragos e os seus colateral damage, em Angola e Moçambique. E
queríamos formar uma resistência da qual também ninguém via a necessidade, nessa ocasião.
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Entre generais do antigamente, majores spinolistas, burgueses inquietos, aprendizes de
conspiradores, militares politicamente correctos [...] fiz a minha última guerrilha de
adolescente, vivi o meu último episódio da tal “cruzada adolescente” contra o mal e uma
prova séria de que as ideias tinham consequências. Perdi – perdemos – e crescemos: nada
convencidos [...]. Nunca fiquei convencido desta história.931

3.3 – «As noites dos grandes planos para a Guerra»: narrativas de perseguição e de
prisão e exílio políticos à direita
Na sequência do golpe frustrado de 28 de Setembro de 1974, muitos elementos
afectos às Direitas radicais e ao grupo spinolista foram encarcerados por suspeitas de
envolvimento activo na preparação da sublevação contra-revolucionária932. Outros,
avisados de antemão, conseguiram sair de suas casas a tempo de não serem detidos e de
poderem fugir do país, escapando aos mandados de captura. O elevado número de detidos
e de suspeitos, muitos dos quais acabaram por se evadir, está relacionado com a
propaganda, os relatórios e o material bélico encontrados nas sedes do Partido Liberal e
do Partido do Progresso. A análise dos documentos permitiu comprovar a trama e expôr
a teia de contactos e a articulação conspirativa entre membros dos partidos da Direita
radical, militares, empresários, banqueiros e ex-legionários. A natureza não pacífica da
sublevação ter-se-á comprovado através da descoberta de material bélico na sede do
Partido do Progresso, cuja utilização estaria prevista para a manifestação da «maioria
silenciosa», lançando, desse modo, o caos que permitiria a Spínola decretar o estado de
sítio e assumir, pela força, plenos poderes.
A Extrema-Direita, emulando o exemplo e o discurso e procurando encarnar a
heroicidade, o prestígio e a aprovação de que gozavam os militantes anti-fascistas durante
o Estado Novo, criou em relação a si uma narrativa que a torna vítima, no pós-28 de
Setembro e no pós-11 de Março, de perseguição e de censura sistemáticas e brutais e de
prisões políticas arbitrárias – no fundo, a tese que pretendiam ver aceite é a de que a
intolerância revolucionária empurrou a Direita para o exílio. Devemos, antes de mais,
relembrar que no exílio se encontrava já uma primeira vaga de homens ligados à cúpula
do Estado Novo, entre os quais se destacavam Américo Tomás e Marcelo Caetano. Com
o desfecho do 28 de Setembro, uma segunda vaga, temendo as detenções por participação
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na conspiração contra-revolucionária, foge de Portugal e dos territórios das ex-colónias,
onde também conspiravam e actuavam no sentido de impedir ou de retardar as
independências. Esta fuga à justiça far-se-á rumo à Espanha franquista, ao Brasil da
ditadura militar e à África do Sul do apartheid – seriam os países com os quais, à época,
os direitistas mais se identificariam e aqueles que, dadas as afinidades ideológicas, melhor
acolhimento lhes poderiam dispensar.
Compreendendo-se os objectivos que pretendiam atingir com a adopção deste tipo
de discurso – inserido numa narrativa mais ampla que pretende transformá-los nos únicos
que lutaram até ao fim por um Portugal pluricontinental, pelos interesses nacionais e
contra o denominado “terror vermelho”, assumindo, corajosamente, o preço da fidelidade
aos seus ideais através das suas acções, cuja factura se teria traduzido na prisão, no exílio,
na perseguição e nas dificuldades económicas –, seria, ainda assim, um exercício de fraco
rigor histórico equiparar as experiências de «exílio» vividas pelos militantes direitistas e
pelos financiadores da contra-revolução no pós-25 de Abril de 1974 com as que
enfrentaram os anti-fascistas. Do mesmo modo, não se podem enquadrar fugas à justiça
de um Estado democrático no que se convencionou classificar como exílio.
Por conseguinte, a insistência na construção de um imaginário associado a uma
realidade de prisões políticas arbitrárias, à permanência no cárcere sem culpa formada e
sem verem respeitada a sua dignidade, à censura das suas ideias e das suas opiniões, às
agruras do exílio, à perseverança necessária ao empreendimento da reorganização e do
funcionamento clandestino da «resistência anti-comunista» e à existência de um
permanente clima de terror, e não descurando as diferenças entre os vários casos
individuais, parece servir mais para criar uma contra-imagem à aura heróica reconhecida
aos militantes anti-fascistas do que para realizar uma descrição factual das realidades
vividas. Por outro lado, insere-se também na prática discursiva que caracterizou as
Direitas radicais e iliberais nascidas no século XX: a hipervalorização das lutas por causas
perdidas e o romantismo aplicado à camaradagem e aos combates históricos travados
contra a revolução, contra os comunistas, contra os liberais ou contra as Democracias.
Interpretamos a intensificação deste tipo de discurso a partir de 1976 – quando os
«exilados» começavam a regressar e a Direita política se reorganizava em torno de
partidos, de associações cívicas, de editoras e de publicações periódicas – como a
compreensão deste, por parte da Direita, enquanto eficaz instrumento de propaganda e de
captação de aderentes para a sua causa. A exteriorização sistemática das dificuldades e
do terror vividos, mas também do denodo, da determinação e da hombridade que teriam
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demonstrado – superando, temporariamente, as suas divergências em prol da defesa de
Portugal – e que lhes teria permitido vencer a perseguição, a censura e o exílio, colocavaos na condição de vítimas da Revolução e da Democracia e, simultaneamente, no
destacado e nobre papel de terem sido os únicos que levaram até às últimas
consequências, e com grande prejuízo e sofrimento pessoais, a luta para que Portugal não
caísse na órbita soviética e se transformasse numa «ditadura comunista».
O pretenso clima de perseguição discricionária contra todos os que não alinhavam
com o Partido Comunista Português foi assim descrito, nas páginas da revista Resistência,
por José Henriques Mota:
estes libertadores soltaram criminosos e salteadores, que puseram em risco a vida e a fazenda
dos portugueses, e escassas dezenas de presos “políticos”. E ao mesmo tempo atulharam as
prisões (como nunca se viu “neste país” de presos “políticos”, apenas suspeitos, por ideias
opostas, sem culpa formada, sem julgamento, frequentemente na situação de incomunicáveis.
Nunca houve tantos presos em Portugal.933

José Henriques Mota focou-se em dois pontos que foram recorrentes nas
denúncias direitistas a propósito das «prisões políticas» no pós-25 de Abril: i) os militares
revolucionários e os democratas teriam encontrado pouquíssimos presos políticos nos
cárceres do Estado Novo quando foram proceder à sua libertação; ii) a Democracia teria
evidenciado um pior tratamento aos seus «presos políticos» do que o regime deposto e
teria feito muito mais prisioneiros do que a ditadura. Estas reclamações, contudo, não
costumavam referir o campo de concentração do Tarrafal, a Fortaleza de São João
Baptista e o Forte de São Sebastião em Angra do Heroísmo ou os fortes de Caxias e de
Peniche, e também não recordam as torturas, as sevícias e a brutalidade aplicada pelos
agentes da polícia política do Estado Novo aos presos políticos. Não mencionavam, tão
pouco, que as pessoas feitas prisioneiras na sequência dos golpes de Estado frustrados de
28 de Setembro e de 11 de Março foram-no por graves suspeitas de envolvimento na
preparação de acções que previam o uso da violência e que poriam em causa o regime
democrático recém-conquistado. Porém, a contextualização dos acontecimentos à luz
destes e de muitos outros factos enfraqueceria, sobremaneira, a força dos seus argumentos
e a plausibilidade da narrativa criada.
No jornal A Rua, asseverava-se que o grande propósito da Esquerda com o 28 de
Setembro, aqui visto como uma armadilha montada pelos comunistas e pela Esquerda
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militar, era proibir e erradicar a Direita do país. Não se contentando com a ilegalização
dos partidos da Direita, os comunistas e os seus aliados teriam agido «encerrando-lhe os
jornais, encarcerando-lhe os dirigentes, intelectuais e jornalistas, procurando aterrorizála, eliminá-la, riscá-la do mapa»934. Isto porque sentiriam ser necessário remover do
caminho todos os obstáculos à concretização dos seus planos para o país e para os
territórios que compunham o império colonial português, «e com uma imprensa que
começava a dizer algumas verdades, com partidos que começavam a ter militantes, a
Direita (quer a nacional quer a revolucionária) podia ser um perigo»935. A este respeito,
concluía-se, com alguma carga dramática, que, em 28 de Setembro de 1974 começara «o
período de terror que, depois, por comodidade, se chamaria o gonçalvismo»936.
Em Novembro, romance em que Jaime Nogueira Pinto procurou retratar os
principais acontecimentos e momentos políticos do país ocorridos entre 1973 e 25 de
Novembro de 1975, assim como as estratégias adoptadas pelas Direitas revolucionárias e
tradicionalistas, referem-se os cerca de trezentos prisioneiros feitos na sequência do
primeiro ensaio de golpe contra-revolucionário, reconhecendo-se que «não os torturaram
mas as perguntas demonstravam um absoluto desconhecimento de quem eles eram e do
que eram. Chegava à paranóia»937. Descrição, apesar de tudo, bem distinta dos relatos de
violências e sevícias e da existência de um ambiente de terror com que, a partir de 1976,
os activistas direitistas que haviam passado pelo cárcere relataram as suas experiências.
Manuel de Portugal938 escreveu uma crónica no semanário Tempo, em Agosto de
1975, na qual denunciou a situação em que viveriam os «presos políticos» da Democracia.
Mais tarde, em 1976, quando a Ulisseia editou uma colectânea dos textos por ele redigidos
em 1975, o autor acrescentou uma nota introdutória em que é já mais claro e incisivo nas
críticas dirigidas aos que, à data dos factos, se encontravam no poder. Nela, e tal como
José Henriques Mota, estabeleceu uma comparação entre os milhares de pessoas
aprisionadas por pretensos motivos políticos e os cerca de duzentos prisioneiros que os
militares revolucionários teriam encontrado nas prisões políticas depois do 25 de Abril
de 1974. Se, em «Carta Aberta a um Preso Inocente», Manuel de Portugal não nomeou
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casos específicos, nessa nota introdutória protestava já contra o encarceramento a que
Kaúlza de Arriaga fora sujeito (tendo estado, de acordo com o autor, vinte meses sem
culpa formada), assim como os de Luís Arouca, de Manuel Maria Múrias, de membros
da família Espírito Santo, do Duque de Palmela e de Cordovil. Contudo, e a contrastar
com a descrição que Jaime Nogueira Pinto fez do tratamento dispensado aos prisioneiros,
Manuel Portugal alegou que «civis de G-3, soldados do COPCON, do RALIS, da PM,
fizeram prisões arbitrárias, torturaram, simularam fuzilamentos, práticas sexuais
aberrativas, assassinatos mesmo»939. E, recorrendo a um enviesado paralelo, logo conclui
que «o número de vítimas inocentes desta Revolução deve já ser superior ao de quarenta
e oito anos de Fascismo»940. O objectivo de Manuel de Portugal era claro: descredibilizar
o 25 de Abril, os partidos e os militares revolucionários e, procurando negar-lhes o papel
de libertadores do povo português em relação a uma ditadura de quase meio século e de
agentes da democratização do país, cobri-los de acusações de maior atrocidade, violência
e discricionariedade do que as que haviam caracterizado o regime que tinham derrubado.
Em Dezembro de 1975, ainda no Tempo, Manuel de Portugal voltou a abordar o
que entendia ser a injusta condição dos presos nomeados na crónica de Maio. Apelando
ao sentimento de compaixão natalícia dos leitores, o autor denunciava: «presos há sem
culpa formada, inocentes talvez, Portugueses como tu. Portugueses como eu, jazendo há
longos meses na enxovia humilhante, na masmorra sem sol, na prisão que degrada o
Homem à condição de fera enjaulada»941. Nestas e noutras crónicas que versam sobre o
mesmo assunto, parece haver um propósito de humanização dos direitistas encarcerados.
Tratados

publicamente

como

anti-democratas,

fascistas,

salazaristas

e

anti-

revolucionários, procurava-se que fossem vistos e percepcionados, acima de qualquer
ideologia ou prática políticas, como seres humanos a quem estariam a ser negados os mais
básicos direitos de uma existência digna.
Apesar disto, importa questionar que censura seria essa que a Direita tanto
propalou e que permitia actos de defesa pública de prisioneiros suspeitos de envolvimento
em golpes contra-revolucionários violentos. Que clima de terror existiria se se permitia
que, nas páginas de um semanário de tiragem nacional, se criticasse abertamente a
conduta das autoridades civis, militares e judiciais? As incongruências do discurso
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direitista a propósito desta matéria são flagrantes, ainda que se deva ter sempre em conta
que a narrativa adoptada tinha como fito principal persuadir à acção e conquistar o apoio
dos seus correligionários ideológicos e os que temiam o anunciado “terror vermelho”.
Não se almejou elaborar um discurso que descrevesse fidedignamente as realidades;
procurou-se, isso sim, contribuir, através da imprensa e dos meios de propaganda
disponíveis, para a criação de uma atmosfera de medo, incerteza e caos na sociedade
portuguesa, alimentando um clima de guerra civil larvar durante o Verão de 1975.
Quanto aos homens que conseguiram evadir-se do país e escapar ao cárcere,
importa salientar a diversidade de situações vividas pelos exilados, como se
consideraram. São distintos os casos de ex-dirigentes do Estado Novo com alguma
condição económica ou de empresários, suspeitos de envolvimento nas tentativas de
subversão contra-revolucionária, que se instalaram no Brasil, onde alguns também
detinham interesses económicos, participações em empresas ou uma rede de contactos
que lhes permitiria uma rápida inserção laboral e social no país de acolhimento, dos de
portugueses que procuraram, pela força, impedir o normal desenvolvimento dos
processos independentistas e defender a adopção de soluções de tipo rodesiano para as
colónias de Angola e de Moçambique, onde residiam, e que, depois de derrotados,
fugiram para a África do Sul e para o Brasil. Partiam das ex-colónias, muitas vezes, sem
quaisquer meios de subsistência e dependentes da solidariedade dos círculos de
emigrantes portugueses nesses países. Realidades que eram também díspares daquela que
viveram os que abandonaram Portugal e se instalaram, sobretudo, em Madrid, aí
formando uma grande comunidade portuguesa – o jornalista Miguel Carvalho apontou
que o número de portugueses no Estado Espanhol terá «oscilado entre 80 mil e 100 mil
entre meados de 1974 e o final de 1975»942. Esses portugueses haveriam de transformar
Madrid

no

principal

pólo

de

conspiração

contra-revolucionária,

e

onde,

concomitantemente, nasceriam os grupos terroristas Exército de Libertação de Portugal e
Movimento Democrático para a Libertação de Portugal.
Francisco Cazal-Ribeiro, antigo deputado da União Nacional e um dos rostos mais
proeminentes que encabeçaram a luta dos «ultras» contra Marcelo Caetano, depois de ter
sido preso, na sequência do 25 de Abril de 1974, conseguiu fugir para o país vizinho, de
onde só voltaria em 1983. Contudo, ao contrário do que veremos em algumas descrições
dos percursos e das realidades experienciadas por parte de vários direitistas, Cazal942
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Ribeiro não procurou, pelo menos no texto consultado, acentuar as dificuldades nem
transformar a sua fuga e a sua vida no estrangeiro em acto heróico. Foi o próprio a assumilo em Longos Dias, livro publicado em 1978: «sem alma de herói, sem espírito de
sacrifício que me tornasse em mártir, juro, eu preferia ficar em Lisboa, junto aos restos
mortais do meu Filho, morto pela Pátria, na defesa da mesma causa, a estar ali em Sevilha,
bem instalado, enquanto amigos e correligionários sofriam perseguições e sevícias»943.
Preferisse ou não trocar as comodidades e a segurança de que gozava em Espanha pelo
pretenso terror que assolaria Portugal, o facto é que nunca o fez, mesmo considerando
que «nem com os Filipes a traição e as perseguições foram tantas, tão absurdas, tão antiportuguesas»944.
Outro relato que não contemplou a reivindicação de grandes dificuldades no exílio
foi o de Manuel Vinhas, um dos principais empresários portugueses e dos que mais
prosperaram durante o Estado Novo. Vinhas estava ligado, sobretudo, à agro-pecuária e
à indústria cervejeira – foi «um dos herdeiros da fábrica de cervejas Portugália, [...]
fundou a Cuca em Angola (e mais 50 outras empresas), a Laurentina em Moçambique e
a Skol no Brasil»945. Dividindo o seu tempo entre Portugal e Angola, Vinhas alegava ter
sido perseguido pela PIDE devido às suas tomadas de posição públicas, em órgãos de
imprensa angolanos, sobre a necessidade de conceder uma autonomia progressiva a
Angola que culminaria, como corolário lógico, na independência do território num
processo que desejaria semelhante ao brasileiro – tese da multirracialidade da sociedade
brasileira e de Portugal como formador de nacionalidades946. Também como forma de
evidenciar as suas credenciais democráticas, Manuel Vinhas garantiu que nunca se revira
no salazarismo947. Outra das dimensões do empresário que é frequentemente evocada, e
que atestaria a sua inclinação democrática, é a de generoso mecenas948, tendo auxiliado,
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entre outros, Alexandre O’Neill, o Teatro Villaret, A Comuna, Almada Negreiros, Luiz
Pacheco, Cruzeiro Seixas, Júlio Pomar e Raúl Solnado949.
Em 1976, Manuel Vinhas publicou uma obra – sob a forma de diário – na qual
relatou o seu primeiro ano fora do país, intitulando-a, significativamente, Profissão
Exilado. O livro tem um prefácio da autoria de Agostinho da Silva e um posfácio assinado
por Luiz Pacheco. A primeira entrada do diário do exílio de Vinhas remete para 10 de
Dezembro de 1974, encontrando-se o empresário em Madrid. Nela, diz ter sido «obrigado
a abandonar Portugal» e denuncia as «milícias do Partido Comunista [que] assaltaram nos
últimos dias de Setembro» a sua casa do Estoril e que, fortemente armadas e com um
comportamento violento, o terão procurado em vão, interrogando os seus filhos «com
ameaças, despejando garrafas de vinho, roubando as espingardas de caça»950. O motivo
das buscas prender-se-ia com a existência de suspeitas que apontavam o autor como
estando envolvido na conspiração do 28 de Setembro. Já o próprio considerou que o
motivo da perseguição de que foi alvo se justificava unicamente por fazer parte de uma
«lista de reféns do partido comunista, e a “honrosa” escolha baseava-se em desfrutar de
certa popularidade entre os que para mim trabalhavam»951. Por conseguinte, declarou-se,
simultaneamente, inocente da actividade conspirativa que lhe imputavam e vítima da
perfídia comunista.
O industrial fora avisado antecipadamente de que poderia impender sobre ele um
mandado de captura – era muito próximo de António de Spínola e de elementos
profundamente envolvidos na organização da manifestação da «maioria silenciosa» – e
conseguiu sair do país, indo instalar-se, primeiro, em Paris e, pouco tempo depois, em
Madrid. De acordo com Miguel Carvalho, que cita a revista CounterSpy, ainda na capital
francesa, Vinhas terá participado na reunião em que se decidiu a criação do Exército de
Libertação de Portugal, juntamente com Manuel Bulhosa, também empresário, José João
Zoio, toureiro e ligado ao fabrico de armas, e Martins Soares, «advogado de duas
empresas americano-portuguesas e do MRPP, no qual foi filiado até morrer, num
acidente»952. Chegado a Madrid, e ainda seguindo os resultados da investigação do
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jornalista Miguel Carvalho, a família e os amigos terão feito chegar ao empresário «dois
automóveis Mercedes, um Jaguar e somas bastantes de dinheiro para se governar»953.
Posto isto, o clamor de inocência e de não participação em conspirações contrarevolucionárias é discutível. Por outro lado, e apesar de em Profissão Exilado se referir
por diversas vezes à redução considerável da sua capacidade financeira, o industrial
continuou a poder levar uma vida desafogada fora do país. Para ilustrar o luxo em que
viveria «um dos mais ricos latifundiários» portugueses, Phil Mailer revelou que Manuel
Vinhas terá instalado «na sua mansão, perto de Alcácer do Sal, um urinol prateado
revestido de veludo»954, mas a filha, Rita Vinhas, desmentiu a veracidade desta história
em entrevista ao Observador955.
Em Janeiro de 1975, o empresário chegou ao Brasil, onde faleceria, em 1977,
vítima de complicações surgidas no decurso de uma operação médica. Justificou, em
Profissão Exilado, a escolha do país sul-americano da seguinte forma: «as dificuldades
financeiras que já referi, o agravamento da situação em Portugal e Angola, trazem-me até
ao Brasil onde tenho amigos dedicados e alguns investimentos que podem dar o suficiente
para sobreviver»956, concluindo que as participações e os interesses que detinha em
empresas brasileiras lhe permitiriam «viver, ainda que modestamente»957. Não seria, isso
é certo, começar do zero, nem uma situação que o obrigasse a deitar mão a qualquer
oportunidade de emprego que lhe assegurasse os meios de sobrevivência. Assim, e apesar
de reconhecer que tal lhe permitiria maior desafogo financeiro, recusou os convites que
lhe foram endossados para dirigir empresas. Nesta nova fase da sua vida, declarou,
pretenderia «mais tempo para ler, para escrever, para passear, para meditar»958 e, por
conseguinte, optaria por se afastar dos grandes centros urbanos do Rio de Janeiro e de
São Paulo – o seu destino era a Bahia.
Beneficiando, desde sempre, da riqueza e do luxo, devemos colocar em
perspectiva o que significaria para Manuel Vinhas «sobreviver» ou viver
«modestamente», sobretudo tendo em conta a rejeição de cargos empresariais que seriam,
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por certo, bem remunerados. O relativo desafogo em que vivia Vinhas é também atestado
nas entradas do seu diário: deslocava-se frequentemente ao Rio de Janeiro e a São Paulo,
assim como à Europa. Pouco tempo depois de se ter mudado para a sua nova casa na
Bahia, em 24 de Abril de 1975 estava novamente no Rio de Janeiro, onde se encontrou
com António de Spínola – que, entretanto, também fugira de Portugal na sequência do 11
de Março – e, dois dias depois, estava já em Paris, de onde seguiu para Madrid. Volta ao
Rio de Janeiro em 9 de Maio e cerca de um mês depois está de novo na capital francesa,
de onde regressa em 25 de Junho. No Outono de 1975, parte novamente para a Europa –
passou por Espanha, França e Alemanha –, voltando ao Brasil em 25 de Novembro de
1975, nada comentando a propósito da oportuna coincidência de se encontrar na Europa
no período mais intenso de preparação do 25 de Novembro.
Além do encontro com Spínola, Vinhas disse ainda ter-se encontrado com
Américo Tomás, Adriano Moreira, Manuel Bulhosa (como vimos, outro dos presumíveis
fundadores do Exército) e com Manuel Queiroz Pereira, «um e outro acalentando agora
projectos no Brasil, já que Portugal não os quer»959. Narrou também a constante chegada
de portugueses ao território brasileiro, fugindo de Portugal e das ex-colónias de Angola e
de Moçambique – chegavam «tristes, sem recursos e – coisa impressionante – sem
ódios»960. Procurando reforçar, numa outra entrada do diário, o carácter não rancoroso,
quase beatífico, dos exilados e as condições de miséria que muitos portugueses
enfrentariam no Brasil, afirmou que eram
tantos portugueses que perderam tudo em Portugal, em Angola e em Moçambique, e que
contam amarguradamente o dinheiro que têm para sobreviver. [...] tantos portugueses que,
sendo homens válidos, tiveram de recorrer à caridade, quando em alguns casos tinham sido
capazes de juntar com trabalho e sacrifício considerável pecúlio, de que se vêem
desapossados pelas irresponsáveis manobras de umas dezenas de fardados aprendizes que se
julgam feiticeiros.961

Tal como Jaime Nogueira Pinto, também Manuel Vinhas via nestes colonos que
fugiram de África para o Brasil algumas das principais vítimas da Revolução de Abril. O
profundo desacordo com o rumo que a Revolução tomara e o facto de ser «profundamente
anti-comunista»962 levavam Vinhas a ser muito pessimista relativamente ao futuro do
país. Dirigia, porém, as suas maiores esperanças para a resolução pacífica dos conflitos
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em Angola («onde voltarei um dia, quando for governada por angolanos, livre, como
espero, das proibições, dificuldades e ameaças a que fui sujeito antes por extremistas da
direita, e agora por extremistas da esquerda. Onde continua a ser terra de esperança [...].
Onde pedi para ser enterrado, [...] onde desejaria viver»963) e para a crescente comunidade
portuguesa recém-emigrada no Brasil, que poderia, através da observação e da reflexão,
concluir que Portugal e o Brasil são uma e a mesma nação, «dizendo que a maneira
portuguesa é original, respeitável, e experiência que, por sua validez, tem direito de
futuridade»964. Os emigrantes portugueses e o Estado brasileiro poderiam, então, criar e
fomentar «o espírito de lusitanidade»965 e alargá-lo a todas as nações que, em algum
momento da sua história, tivessem estado sob alçada portuguesa. Novamente, era a
preocupação com a posição de Portugal no mundo, com a sua missão histórica e
ecuménica e com as formas possíveis da sua actualização e da sua aplicação na nova
conjuntura política nacional e internacional o cerne das preocupações, dos projectos e da
esperança dos direitistas, assim como de homens como Manuel Vinhas, que,
reivindicando um passado anti-salazarista e pró-democrático, vieram a coincidir, no pós25 de Abril de 1974, com o discurso e a acção contra-revolucionários.
Joaquim Veríssimo Serrão dedicou-se, em Marcello Caetano: Confidências no
Exílio, à descrição dos anos passados pelo último Presidente do Conselho de Ministros
do Estado Novo no Brasil. Depois de uma curta permanência no Funchal, Américo Tomás
e Marcelo Caetano chegaram a São Paulo em 20 de Maio de 1974. Seis dias depois,
Caetano seguiu, a convite de Pedro Calmon, para o Rio de Janeiro. A 30 de Maio, foi
convidado para ser professor na «maior Universidade privada do Brasil»966. Marcelo
empenhava-se ainda na redacção de Depoimento, com o qual procuraria justificar a sua
governação, a sua actuação no 25 de Abril de 1974, a sua posição face ao império colonial
português e, no fundo, defender-se de quantos, à esquerda e à direita, o criticavam
publicamente. Assim, para Veríssimo Serrão, «publicando livros, dando aulas na Gama
Filho e mantendo o labor académico, iria refazer a sua vida com a dignidade que sempre
o marcou»967.
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Contudo, e apesar da amizade e da lealdade que muitos lhe continuariam a
manifestar, Veríssimo Serrão descreveu o estado psicológico de Marcelo Caetano como
sendo de crescente amargura e tristeza em relação a quantos, tendo-o apoiado durante o
seu consulado, o acusavam agora de ser o grande responsável pela queda do regime.
Caetano estaria deprimido: «é a partir de 1976 que o velho lutador, ainda que de maneira
velada, começa nas suas cartas a falar da morte como refúgio do sofrimento moral em
que muitas vezes se sentia mergulhado»968. Como releva Joaquim Veríssimo Serrão,
«Marcello Caetano sentia, no fundo, o estado de espírito do homem impotente para
defender o bom nome ultrajado ou esquecido, quando muitos dos que tinham essa
obrigação moral não erguiam a voz em sua defesa e, em muitos casos, lhe assacavam as
culpas de não ter evitado a queda do regime»969.
Ao contrário de muitos outros exilados, e seguindo a narrativa de Veríssimo
Serrão, Caetano não terá passado os seus anos no Brasil a congeminar estratégias que lhe
permitissem voltar a Portugal e retomar o poder, nem se terá juntado a conspirações
contra-revolucionárias – sendo aqui de questionar se não o fez por entender que não
valeria a pena ou que não seria a melhor forma de intervir no país ou se esteve ausente
dessas conjurações por ser rejeitado pelos que as dirigiam. Por conseguinte, e dada a
imagem com que as várias famílias da Direita ficaram da sua governação, Marcelo
Caetano dedicou os últimos anos da sua vida a fazer a defesa da sua honra e da razão de
ser dos seus actos políticos. Incapaz de granjear compreensão entre os seus adversários e
impedido de regressar a Portugal, Caetano sentiu-se profundamente injustiçado e cada
vez mais frágil, quer física quer psicologicamente, acabando por falecer, em 26 de
Outubro de 1980, no Rio de Janeiro.
Foi Carlos Tadeu quem, nas páginas de A Rua, procurou traçar um quadro mais
geral do «êxodo de portugueses para o estrangeiro, e muito especialmente para o Brasil»,
após a Revolução e «sobretudo ao longo do terrível pesadelo que foi a longa noite
gonçalvista»970. Considerava, como os demais autores direitistas, que o radicalismo dos
governos provisórios chefiados por Vasco Gonçalves – período apelidado de «longa noite
gonçalvista» em contraposição à «longa noite fascista» com que a Esquerda caracterizava
os anos da Ditadura Militar e do Estado Novo – produziu uma sangria dos melhores
quadros técnicos do país, «dos seus maiores valores» e dos seus principais empresários e
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industriais971. Admitiu, contudo, que, apesar da sua importância económica para Portugal
e do prejuízo causado pela fuga de muitos para o Brasil, «estes últimos [...] só muito
escassamente chegaram a sentir o mal, a mordedura feroz do exílio»972. A maioria, que
não pudera ou não tivera o que levar para o Brasil, disporia apenas do «seu desespero e
[d]a sua revolta ante o espectáculo que Portugal oferecia ao mundo»973. Muitos destes
somente conseguiriam comer graças à caridade, não arranjando trabalho ou, por força das
circunstâncias, vendo-se forçados a aceitar trabalhos cuja remuneração mal permitia a sua
sobrevivência; alguns «só por vergonha não saíam à rua a estender a mão à caridade
pública»974.
Realçando a força e a coragem que todos tiveram de demonstrar para suportar e
superar as vicissitudes do exílio e das dificuldades económicas, Carlos Tadeu relevou, o
papel das mulheres desses auto-desterrados, afirmando que «será uma das páginas mais
belas da história do grande êxodo o comportamento da mulher portuguesa no exílio. Sem
lágrimas, sem recriminações, sem lamento, cada uma delas procurou não ser um peso
para o marido»975. Elogiando a tenacidade destas mulheres que, na sua larga maioria, não
estando a isso acostumadas, se dispuseram a desempenhar qualquer trabalho que pudesse
contribuir para o orçamento familiar, Carlos Tadeu não deixava, subrepticiamente, de
demonstrar que a homenagem às mulheres é feita tendo por base uma concepção que as
remete para a esfera do lar e do cuidado da família, sendo em muitos casos degradante
para a sua condição e aparência o exercício de determinados ofícios, como, por exemplo,
a tapeçaria, «em que os dedos se lhes deformavam, as unhas enegreciam, as mãos perdiam
a brancura»976.
Gonçalo Mesquitela, antigo dirigente da União Nacional em Moçambique e
elemento central da resistência oferecida pelos colonos europeus à descolonização,
passou largos anos no Brasil na condição de “exilado”. A sua primeira série de crónicas
publicadas no jornal A Rua intitulava-se, justamente, «Carta do Exílio». Fruto do seu
percurso, tendeu a reflectir, essencialmente, sobre as condições em que viviam os
portugueses que, tal como ele, haviam fugido das colónias africanas rumo ao Brasil e a
denunciar os crimes e actos lesivos dos interesses nacionais que entendia terem existido
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na descolonização. Por conseguinte, na sua primeira «Carta do Exílio», escreveu que se
havia voz que tinha de ser ouvida pelos políticos portugueses era a dos que, «por amor a
Portugal, estamos exilados no estrangeiro, sem podermos participar na génese da nova
Pátria que tem de nascer dos escombros da antiga. Nós, os exilados; nós, os retornados
(exilados em terra própria); nós os estrangeiros do Portugal novo, temos que ver
reconhecido o direito de participar no Portugal Futuro»977. No fundo, o autor fez uso de
um recurso discursivo comum à Direita nacionalista, que, para além de apresentar os
retornados e os pretensos exilados como as principais vítimas da Revolução, consiste na
defesa de que o regime democrático não os soube nem quis acolher condignamente, não
se tendo esforçado para integrá-los e coloca-los em condições de igualdade com a restante
população portuguesa, transformando-os, desta forma, em cidadãos de segunda e
permitindo que muitos vivessem nas mais graves condições de miséria.
Assim, Mesquitela postulou, numa outra «Carta do Exílio, que a emigração
portuguesa que se seguiu ao 25 de Abril de 1974 se revestiu de particularidades que a
tornaram distinta de todas as vagas anteriores. O elemento que a tornaria única era o facto
de ter sido «alimentada por tantas fontes quantos os territórios que constituem a Pátria
despedaçada pela “exemplar descolonização”»978. Quanto aos exilados que chegavam da
Europa, o autor considerou terem existido quatro vagas sucessivas: a primeira foi
composta pelos homens que dirigiam ou que estavam profundamente ligados à chefia do
Estado Novo; a segunda teria sido a dos «refugiados do gonçalvismo; em seguida, os
descrentes do “socialismo original”»; e, por fim, a quarta corresponderia ao conjunto de
técnicos, empresários, industriais e professores universitários que teriam abandonado
Portugal devido à instabilidade, à crise económica ou a outros factores de ordem
política979.
Apesar de ter defendido que os emigrados idos de Portugal haviam fugido do caos,
da desordem, do “terror gonçalvista”, das nacionalizações, das ocupações de terras e de
empresas e das prisões arbitrárias, Mesquitela sublinhou que foram os fugidos de África
quem carregava os maiores traumas e sofria as maiores angústias. Sentir-se-iam traídos,
aviltados e roubados por um país que diziam ter servido da mais nobre forma –
colonizando África ou, na sua concepção, desenvolvendo e enriquecendo as ex-colónias.
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Depois do 25 de Abril, estes homens e estas mulheres teriam sido «acusados por Lisboa
de colonizadores, no mau sentido do termo, viram de súbito tudo o que tinham criado em
fraternidade racial desfeito intencionalmente pelas manobras fulminantes de partidos e de
pessoas da Europa»980. Vitimizando os retornados, Gonçalo Mesquitela fazia a defesa do
papel desempenhado por Portugal nas ex-colónias africanas – vistas ainda como parte
intrínseca e inseparável de um Portugal que só se realiza plenamente na sua
pluricontinentalidade – e frisava o espírito ecuménico dos portugueses, que, ao contrário
de outros povos colonizadores, teriam vivido em «fraternidade racial» com os autóctones
dos territórios ocupados – uma alegação desmentida, porém, por numerosas investigações
históricas e jornalísticas.
Pretensamente rejeitados e humilhados pelo governo português, esses homens e
mulheres vindos de África teriam encontrado no Brasil uma nova
Terra Prometida, onde é possível ainda ser-se português com dignidade e respeito, ser-se
menos estrangeiros do que aqueles que, confiando em sentimentos renegados por Lisboa, ali
tentaram acolher-se, enxameando hoje as ruas na triste sina de “retornados”, insultados,
desprezados, vivendo em terra própria à custa de esmolas alheias, judeus do neo-nazismo
socialista português.981

Assim, os que se «exilaram» no Brasil teriam sido tratados com maior dignidade
e respeito, não obstante serem cidadãos estrangeiros, do que aqueles que escolheram
voltar ao seu país de origem. A criticada ditadura militar brasileira trataria melhor, na
narrativa que se pretendeu inculcar pela via propagandística, os «refugiados» da
descolonização portuguesa do que a Democracia cuidaria das suas vítimas. Demagógica
e populisticamente, procurando acicatar os ânimos contra o regime democrático saído da
Revolução e alimentar ódios contra o Socialismo, Gonçalo Mesquitela chegou mesmo ao
ponto de comparar o regime nazi com aquele que foi construído em Portugal depois de
Abril de 1974 e de fazer equivaler o genocídio de milhões de judeus às dificuldades
económicas que uma parte dos retornados de África sofreram durante os primeiros anos
no país – negligenciando e omitindo, propositadamente, os esforços empregues pelos
sucessivos governos no sentido de resolver as questões mais prementes relativas às
condições de vida dos ex-colonos, nomeadamente através do Instituto de Apoio ao
Retorno dos Nacionais.
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Para encerrar a reflexão em torno das narrativas de exílio à direita, analisaremos
os discursos escritos por dois homens que, tendo fugido do país ou de uma ex-colónia por
envolvimento em actividades de subversão contra-revolucionária armada, consagraram,
militantemente, o tempo passado na emigração ao desenvolvimento da resistência
direitista ao regime democrático: Jaime Nogueira Pinto e Alpoim Calvão.
Nogueira Pinto partiu para Angola como voluntário, juntamente com a sua
mulher, pouco tempo depois do 25 de Abril – entendia que seria no império colonial
português que se travaria o combate decisivo em defesa da sua concepção ultranacionalista de portugalidade. Angola era a mais rica e desenvolvida colónia africana e a
manutenção da pluricontinentalidade do país seria mais relevante do que as disputas
político-partidárias, típicas das Democracias liberais, que, pensava, iriam marcar a vida
política nacional. Por conseguinte, em Julho, embarcou rumo a Luanda, «quando se
jogava a perder o projecto político em que acreditava [...]. Era por isso que ia, talvez ainda
a tempo de uma última cartada que pudesse emendar a mão»982.
Pretendia contribuir para retardar ou, se possível, impedir a independência
angolana, garantir que os interesses e os bens dos colonos portugueses eram defendidos
e dinamizar «os sectores pró-portugueses e anticomunistas». Como? Criando em Angola
«uma espécie de OAS [Organisation Armée Secrète] que mobilizasse os colonos, fizesse
alianças com os “pretos bons”, neutralizasse os MFAs de lá e fosse um ponto de partida
para uma reviravolta na metrópole»983. De início, os «sectores pró-portugueses» terão
contado com a neutralidade, se não o apoio, do Governador-Geral de Angola nomeado
por António de Spínola, general Silvino Silvério Marques. Contudo, fruto da evolução
política em Portugal, também em Julho de 1974, o Presidente da Junta de Salvação
Nacional viu-se obrigado a exonerar Silvério Marques e a nomear o almirante Rosa
Coutinho para o cargo. Esta alteração foi um rude golpe nas aspirações de supremacismo
branco alimentadas pelos colonos, pondo fim ao beneplácito do Governo-Geral de Angola
para com as suas actividades subversivas e avivando, naquela colónia do sudoeste
africano, o temor do perigo comunista – Rosa Coutinho foi mal recebido, prontamente
atacado e as suas conduta e seriedade postas em causa tendo por base o rumor de que o
almirante estaria ao serviço do Partido Comunista Português, da União Soviética e,
consequentemente, do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA). Perante
este cenário desfavorável e tendo por inspiração a Organisation Armée Secrète, Jaime
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Nogueira Pinto teve «a ideia de criar a FRA – Frente Revolucionária de Angola»984. A
resistência dos colonos portugueses às directrizes emanadas do Movimento das Forças
Armadas e a sua luta contra a perda dos privilégios de que gozavam antes do 25 de Abril
foram também detalhadamente contadas por Pompílio da Cruz, na obra Angola – os vivos
e os mortos985.
Jaime Nogueira Pinto descreveu os objectivos da Frente Revolucionária de
Angola como sendo, essencialmente, de «acção psicológica» e de «agitprop, criando um
mito, uma lenda»986 que pudesse assustar os independentistas e os homens do MFA. A
organização conduziu também operações de tipo paramilitar, até porque «importava [...]
não estar quieto, tentar coisas contra o apocalipse que se aproximava»987.
O 28 de Setembro apanhou Nogueira Pinto na província angolana do Uíge, à época
Carmona. Pôs-se de imediato em fuga em direcção à África do Sul, demorando 26 horas
a sair do território angolano. Iniciava, assim, um périplo que o conduziria a Pretória,
Joanesburgo, Rio de Janeiro, Madrid e Badajoz988. Foram, segundo relata o autor, «as
noites dos grandes planos para a Guerra, das esperanças frustradas, dos contactos, da
expectativa numa grande Aventura redentora»989.
Trinta e oito anos depois, em Jogos Africanos, Nogueira Pinto fez uma descrição
menos romântica dos meses passados na África do Sul, de onde partiria, em Junho de
1975, para o Rio de Janeiro. Na obra em que descreve a sua relação com África, descreveu
a «rotina calma e segura» que teve em Joanesburgo990: arranjara emprego como tradutor,
o que lhe permitia «viver: pagávamos o hotel à cabeça e ficávamos com dinheiro à conta
para a lavandaria, para cigarros e para trocar livros de poche num alfarrabista»991. Para
além do trabalho, das leituras e dos passeios nos parques com o filho, Jaime e Maria José
Nogueira Pinto foram ainda «participando na vida dos exilados políticos, tentando fazer
qualquer coisa»992 e, desse modo, mantendo vivos os laços de solidariedade e de
camaradagem entre os nacionalistas e contra-revolucionários portugueses que se
encontravam na África do Sul, fugidos, muitas vezes, da justiça portuguesa ou da das
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novas nações africanas por crimes perpetrados ou instigados em Moçambique e em
Angola.
Em nenhum dos vários textos consultados Nogueira Pinto referiu o ano passado
no Rio de Janeiro. Ficamos apenas a saber que, em Junho de 1976, partiu para Madrid.
Apesar do 25 de Novembro e da contenção política das forças revolucionárias, continuava
a contas com a justiça portuguesa. Em Madrid, o autor participou «na fase final dos
movimentos anti-comunistas, ELP e MDLP»993 e por lá permaneceu até 1978.
Progressivamente, muitos dos “exilados” foram regressando ao país a partir de
1976, sendo reintegrados na vida pública e/ou ressarcidos e indemnizados pelas
nacionalizações. Reverteram-se os saneamentos de 1974 e 1975, e o mesmo destino coube
às empresas e às terras nacionalizadas. Encerrava-se o período revolucionário, com o
Partido Socialista a liderar o processo de reintegração dos ex-governantes do Estado
Novo, de ex-pides e legionários, de empresários e banqueiros que se haviam evadido e
transferido, ilegalmente, para fora do país, elevadas somas de divisas, dos militares
colonialistas e dos que orquestraram os golpes contra-revolucionários juntamente com
Spínola, dos financiadores, dos ideólogos, dos cabecilhas e dos operacionais dos
movimentos bombistas – todos voltavam e, quando julgados em tribunal, eram absolvidos
ou condenados a penas menores994.
Jaime Nogueira Pinto afirmou que também lhe foi oferecida uma reintegração
rápida e que consistiria em entrar no país, apresentar-se ao serviço nas Forças Armadas,
cumprir umas semanas e ser passado «pacificamente à disponibilidade»995, readquirindo,
desse modo, todos os direitos cívicos e resolvendo todas as questões pendentes com a
justiça portuguesa. O autor, contudo, não quis alinhar nessa «fantochada»996 e insistiu que
queria ser levado a julgamento. Em 1981, seria absolvido de todos os crimes de que era
acusado.
Ao contrário de parte significativa do corpo de oficiais que compunha o círculo
de Spínola, Alpoim Calvão não fugiu para o Brasil depois do 11 de Março, tendo-se
instalado em Madrid. Aí procurou «reunir elementos que, no país, se encontravam
exilados»997 – a ideia era montar um grupo clandestino de acção anti-comunista e contra993
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revolucionária que pudesse agir em Portugal comandado a partir do exterior. Dois meses
bastaram para fundar o Movimento Democrático para a Libertação de Portugal, que,
durante cerca de um ano, perpetrou ataques terroristas em solo português contra os
partidos revolucionários, sobretudo contra as sedes locais do Partido Comunista
Português e contra a Intersindical. Além do aspecto operacional, em que só estavam
envolvidos os elementos que se encontravam em Espanha e em Portugal, Alpoim Calvão
realçou ainda as consideráveis diferenças económicas entre os que viviam em Madrid e
os que estavam no Brasil: «enquanto o grupo de oficiais no Brasil dispunha de generosas
condições de vida proporcionadas por alguns brasileiros [...], a nossa situação em
território espanhol era completamente diversa: não havia dinheiro, nem meios
materiais»998.
Em Maio de 1975, chegaram a Madrid, prontos a colaborar com o MDLP, vários
membros da Direita radical que haviam estado ligados ao Movimento Federalista
Português-Partido do Progresso, nomeadamente, e ainda de acordo com Alpoim Calvão,
José Miguel Júdice, José Valle de Figueiredo, António Marques Bessa e Manuel Queirós
Pereira999. Como relatou Francisco Van Úden, outro grupo de exilados em Madrid dava
corpo ao Exército de Libertação de Portugal1000.
Percebem-se, assim, as reservas colocadas, no início deste ponto, quanto à
aceitação da condição de exilados da larga maioria que com ela se procurou cobrir. Por
outro lado, e embora os direitistas tenham procurado operar essa similitude entre
foragidos à justiça e ex-colonos que se viram forçados a abandonar África, a verdade é
que estamos perante grupos e percursos perfeitamente distintos. Não obstante poderem
coincidir na defesa do império colonial, nenhum dos dois se insere na noção comum de
exílio. Soma-se à adulteração terminológica, para efeitos de propaganda e de conquista
de apoios junto da sociedade portuguesa, um esforço de reescrita, nos textos mais
recentes, da história do período revolucionário, a denúncia do «terror vermelho» ou
«gonçalvista», das prisões arbitrárias, das fugas para o estrangeiro sem meios de
subsistência, e a descrição da miséria vivida por muitos dos «exilados». Na verdade, a
Direita radical, com o patrocínio de banqueiros, de empresários, de industriais, da alta
hierarquia da Igreja, dos serviços secretos de vários países e até com ligações a alguns
militantes do Partido Socialista, do Partido Popular Democrático, do Centro Democrático
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Social e do Movimento Reorganizativo do Partido do Proletariado, criava e organizava
dois movimentos terroristas que puseram Portugal em clima de pré-guerra civil no Verão
de 1975, causando mortes, feridos e elevados danos materiais e psicológicos nas forças
revolucionárias. É esse terrorismo direitista que discutiremos, sinteticamente, no próximo
ponto.

3.4 – «Romagem de fogo e de sangue»: a violência e o terrorismo políticos
A violência e o terrorismo direitista em Portugal – comummente classificados, à
Direita, como resistência nacional ao «terror vermelho» e à «ditadura comunista» –
devem ser enquadrados numa vaga terrorista mais ampla e generalizada que varreu o
continente europeu nas décadas de 1970 e 1980. Durante esse período, registaram-se
ataques de grupos de Extrema-Direita como os Guerrilleros de Cristo Rey, neofascistas
espanhóis, o Batallón Vasco Español, espanholista e neofascista, os Nuclei Armati
Rivoluzionari, a Avanguardia Nazionale, a Ordine Nuovo e a Ordine Nero, neofascistas
italianos, o Ulster Volunteer Force, anti-católica e fundamentalista protestante da Irlanda
do Norte, o Commando Charles-Martel, neofascistas franceses, e o Movimento de
Libertação da Croácia, com ligações ao movimento neonazi Ustaše. No extremo oposto
do espectro político, registaram-se acções de grupos como a Rote Armee Fraktion –
Fracção do Exército Vermelho (República Federal Alemã), a Euskadi Ta Askatasuna –
ETA (País Basco), Irish Replubic Army (Irlanda) e as Brigate Rosse – Brigadas
Vermelhas (Itália).
Em Portugal, os estudos existentes sobre a violência política no chamado «Verão
Quente» são da autoria de investigadores e de jornalistas que, maioritariamente, não são
conotáveis com a Extrema-Direita. Por outro lado, e à parte algumas confissões
posteriores de operacionais e estrategas, o tema parece ter sido sempre evitado, porque
desconfortável para as Direitas radicais. À data dos factos, e nos anos imediatamente
subsequentes, ou não se pronunciaram sobre os ataques, ou valorizavam – muitas vezes
sem referir a violência empregue, os danos patrimoniais e as vítimas causadas – uma
pretensa resistência nacional ao comunismo ou, num engenhoso jogo de espelhos,
responsabilizaram a Esquerda revolucionária pelas bombas. Nesta narrativa distorcida da
realidade, e no caso do Partido Comunista Português, apresentava-se a vítima como
maquiavélica, ao ponto de encenar a destruição das suas sedes, de ferir e até de matar os
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seus militantes para, depois, poder ganhar a comiseração da população e, assim, avançar
no seu plano de instauração de uma «ditadura comunista».
No final de Agosto de 1975, quando se agudizava a violência política no país, a
revista Resistência publicou dois textos que analisavam e contextualizavam os ataques
verificados até então. Numa linguagem belicista e de incentivo ao avolumar dos assaltos
a sedes partidárias e sindicais, considerava-se, em primeiro lugar, que a expulsão das
forças revolucionárias de determinada cidade ou concelho equivalia a libertar essa zona.
Assim, «o que dá a verdadeira medida da capacidade organizativa das forças libertadoras
é o seu sucesso na condução de acções que duma forma definitiva arrancam o poder das
mãos dos usurpadores»1001. Considerando que se estava perante uma «verdadeira
avalanche» e um «amplíssimo levantamento do povo português»1002, advertiam os
militares e os políticos que hesitavam em juntar-se ou em apoiar abertamente estas acções
de que poderiam vir a ser ultrapassados pela maioria da população portuguesa e passarem,
também eles, a serem considerados inimigos – «só os que atentaram contra a Pátria não
podem ter lugar neste grande e [...] sagrado “compromisso nacional” que Portugal exige
de nós»1003. Por outro lado, e como o poder continuava, a nível central, nas mãos das
forças progressistas, exortavam «a verdadeira “resistência nacional»1004 a promover a
união das diversas zonas já “libertadas”, articulá-las e fazer com que funcionassem à
margem do Estado ou em oposição a este.
As manifestações populares anti-comunistas, convocadas com o apoio da Igreja,
correspondiam, de acordo com a visão expressa na Resistência, à «missão que as
populações parecem reivindicar ou ter-se imposto duma renovada gesta libertadora,
irresistivelmente recordando a guerrilha de libertação contra o invasor napoleónico e o da
Maria da Fonte contra os Cabrais»1005. Transformada em desígnio nacional, ungida pelos
bispos, financiada por empresários que desde o início se empenharam em limitar os
avanços da Revolução e operacionalizada por militares direitistas, a contra-revolução
violenta foi equiparada a uma guerra de libertação. Jaime Nogueira Pinto afirmou que a
Direita que fora ilegalizada ou encarcerada, na sequência dos golpes frustrados de 28 de
Setembro e de 11 de Março, ressurgira actuante, no Verão de 1975, «à antiga portuguesa,
de varapau e roçadoira, com o cura e os notáveis à frente, à voz de um Arcebispo que
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pregava a cruzada anti-comunista»1006. Mais uma vez, procurava-se reforçar o fundo
nacional que subjazeria à pretensa onda popular anti-comunista e minimizava-se a
agressividade empregue nas várias acções, referindo varapaus e roçadoiras e omitindo os
cocktails molotov e as bombas. Identificava-se, também muito claramente, o papel central
que a Igreja teve nestas mobilizações, mas escamoteava-se o necessário apoio que as
mesmas necessariamente tiveram de elementos ligados aos maiores partidos nãomarxistas. Não era a Direita renascida que se erguia, nem era, tão pouco, a espontaneidade
do povo do Norte do país espicaçada nas prédicas eclesiais. Era, isso sim, a coligação de
esforços da frente anti-marxista, que, uma vez derrotados os principais inimigos comuns,
se desmembraria rapidamente –como se verificou no pós-25 de Novembro. Deste modo,
procurou-se assacar à Esquerda revolucionária a responsabilidade pela violência de que
foi vítima. Nas palavras de Nogueira Pinto, «este acordar violento da Direita que, proibida
no terreno democrático, passava, seguindo os bons exemplos do adversário, a formas
superiores de luta, encheu de terror o Poder»1007, que, por conseguinte, terá deixado fluir
a corrente contra-revolucionária.
A espontaneidade das movimentações populares contra-revolucionárias e o anticomunismo ôntico dos portugueses foi o ponto de partida comum das várias análises que,
à direita, se fizeram do «Verão Quente». Carlos Dugos afirmou que «o anti-comunista
existe, vigoroso e senhor da acção»1008 e que passou a sentir-se maioritário no país depois
das eleições constituintes de 25 de Abril de 1975 – os votos nas forças partidárias não
comunistas ascenderam aos 4.106.755 (73,9%) e o Partido Comunista Português seria
apenas o terceiro partido mais votado (711.935 votos – 12,5%), somando-se na área
revolucionária os 236.318 votos alcançados pelo MDP/CDE (4,1%) e os 44.877 da UDP
(0,8%). Relativamente ao número de deputados eleitos, o PS, o PPD, o CDS e ADIM
conquistaram 214 deputados constituintes e o PCP, o MDP/CDE e a UDP ficaram-se
pelos 36 deputados. Os resultados de 25 de Abril de 1975 encorajaram os que pretendiam
refrear o ímpeto revolucionário que manifestava, sobretudo desde 11 de Março de 1975,
e foram utilizados para justificar a reivindicação de uma maior representatividade, de
acordo com a vontade expressa em urna pelos portugueses, dos partidos mais votados nos
governos provisórios. A votação nas eleições para a Assembleia Constituinte permitiu
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ainda a percepção de que a influência do Partido Comunista Português não era tão grande
como se pensava ser e que, sobretudo, se encontrava circunscrita à área metropolitana de
Lisboa, ao Alentejo, ao Algarve e a Santarém. A Norte, o PCP apenas alcançou resultados
significativos no distrito do Porto. Carlos Dugos considerou que os não-comunistas se
sentiam antes das eleições como uma «ilha isolada nos seus anseios, rodeada pela
amplitude comunista que a tudo se sobrepunha»1009. A tomada de consciência de que
corresponderiam à larga maioria da população nacional terá, então, tornado esses
elementos mais «capazes de arriscarem umas posições de confrontação política»1010.
Ainda assim, defendeu o autor, essa confrontação foi escalando de forma a corresponder
ao aprofundar da via revolucionária, até chegar ao ponto de ruptura em que os portugueses
se terão consciencializado de que «o problema já não estava em “fascismo” ou
“democracia”, socialismo ou capitalismo, burguesia ou proletariado, mas unicamente em
comunismo e não comunismo»1011. Esta alegação de que as manobras contrarevolucionárias no Norte do País foram uma reacção em crescendo ao intensificar do
processo revolucionário foi também defendida por Paradela de Abreu, mentor do plano
Maria da Fonte. O editor afirmava, em 1976, que a ditadura comunista só foi evitada em
Portugal devido «à reacção do povo do Norte. Reacção no exacto sentido de reagir contra
a prepotência, o insulto, a irresponsabilidade, a incompetência, a vigarice e, pior do que
tudo, a tentativa de ocupação do Poder Político por forças totalitárias»1012. Um povo que
se sentiria, de acordo com esta narrativa, aviltado pelo desrespeito a que estariam a ser
votadas as suas tradições e cultura pelos governos provisórios e que não poderia mais
tolerar a influência e o poder dos comunistas, que estariam a destruir o modo de vida que
sempre fora o seu, abalando as estruturas em que sempre se revira e pondo em causa as
verdades pelas quais sempre se regera. Povo que, nas palavras de Vera Lagoa, não era
passível de confusão com as «massas alienadas por slogans e lavagens ao cérebro» que
enchiam as ruas dos principais centros urbanos ou com as «populações controladas,
vigiadas, sem alma e sem carácter próprios» que existiriam nos Estados de sistema
socialista1013. Para Lagoa, o povo que foi mobilizado contra as forças revolucionárias
representava a «Autencidade», a «Verdade», a «espontaneidade natural» e a «sabedoria
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de séculos». É inteligível a intenção dos vários autores citados de enaltecer a acção anticomunista das populações a norte do rio Tejo, vendo nela não um ataque mas uma defesa
dos valores e das tradições nacionais. Assim, mais do que pretender violentar os
revolucionários, esse povo do Norte quereria apenas fazer-se ouvir – «quando o Norte
ardeu, estava apenas a comunicar: as sedes do PCP foram apenas órgãos de comunicação
social»1014. Frisando-lhe o carácter espontâneo e apartidário – somente nacional e, por
conseguinte, anti-comunista –, buscavam ofuscar e omitir os intensos jogos políticos de
bastidores, as conspirações que envolveram partidos, Igreja, militares e gente afecta ao
Estado Novo.
O anti-comunismo não foi apenas, a partir de Abril de 1975, arma política da
Direita. O Partido Socialista e o Partido Popular Democrático assestaram contra o Partido
Comunista Português e a Esquerda revolucionária. Todos procuraram capitalizar um
sentimento anti-comunista cultivado e doutrinado, sobretudo nas populações rurais do
Norte, a partir das cátedras das escolas, dos púlpitos das igrejas e dos discursos políticos
transmitidos e reproduzidos na rádio, na televisão e nos jornais. Até ao 25 de Novembro,
todas as desordens, todos os problemas, todas as conspirações eram atribuídas ao PCP.
Para Dugos, a vaga anti-comunista ficou a dever-se ao «oportunismo que se identifica a
si próprio com o comunismo», à falta de democraticidade do Partido Comunista, à
insatisfação popular com os resultados da Revolução, assacados ao mesmo partido, ao
alegado desprezo pelos resultados eleitorais em favor da representatividade dos
comunistas, ao abandono do IV Governo Provisório por parte do PS e do PPD e ao que
considerava ser «o anti-comunismo natural de certas populações bem definidas social,
económica e religiosamente, numa linha conservadora»1015.
Manuel Maria Múrias, contrariando substancialmente o que escrevera durante a
segunda metade dos anos 1970 e a primeira dos anos 1980, revelou mais tarde que os
comunistas foram vítimas de uma bem orquestrada campanha de desestabilização interna,
cujo único propósito era retirar-lhes, o mais rapidamente possível, qualquer tipo de
influência política e mesmo, se possível, ilegalizá-los. Essenciais nesta campanha terão
sido, para Múrias, os agentes ao serviço dos Estados Unidos da América e o Movimento
Reorganizativo do Partido do Proletariado (MRPP). Os primeiros, procurando fazer de
Portugal a «vacina anti-comunista da Europa», terão colocado «agentes provocadores»
no seio dos partidos cujo discurso e acção eram mais radicalizados, por forma a contribuir
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para o escalar da confrontação política e para semear o caos nas ruas – «a desordem
portuguesa fora meticulosamente planeada. O Partido Comunista, mais uma vez como no
Chile, ia na simplíssima esparrela. Cunhal afinal parecia um tonto»1016. Quanto ao MRPP,
o autor considerou que o radicalismo do partido levou «a desordem aos seus últimos
limites», tendo terrificado «o burguês, obrigando-o a reagir»1017. Por outro lado, o partido
liderado por Arnaldo Matos fizera do PCP o seu inimigo figadal e denunciara
incessantemente o «social-imperialismo» dos comunistas e a sua pretensa intenção de
impor em Portugal uma ditadura de figurino soviético. Rapidamente, o MRPP «tornarase o principal responsável pela amotinação contínua que parecia desfazer toda a ordem
social»1018 e cuja responsabilidade era, depois, atribuída aos comunistas. O
comportamento do MRPP ao longo do processo revolucionário pode ser mais bem
entendido à luz do financiamento avultado que teria recebido da CIA1019 e das reuniões
secretas que Arnaldo Matos manteve com Mário Soares, com Francisco Sá Carneiro e
elementos ligado ao Grupo dos Nove1020.
Parte substancial da doutrinação e da mobilização anti-comunista partiu das
igrejas portuguesas. Ao contrário dos republicanos do início do século XX, os
revolucionários de 1974 não quiseram afrontar nem entrar em conflito com a Igreja
Católica. Descontando alguns episódios em emissões televisivas que podem ter
melindrado a alta hierarquia eclesiástica, a intervenção política dos vários governos
provisórios, e mesmo dos partidos revolucionários, tendeu a buscar uma relação pacífica
com a Igreja e contribuir para que esta se inserisse natural e positivamente na nova ordem
democrática. Este foi um dos erros que Armando Cerqueira identificou na actuação do
poder político-militar revolucionário e um dos que mais terão contribuído para a sua
derrota em 25 de Novembro de 1975. A Igreja, ciente da sua influência social e do seu
poder, continuava «demasiado conservadora e intolerante, recusava adaptar-se aos novos
tempos»1021 e não hesitou em aliar-se, objectivamente, aos grupos terroristas da ExtremaDireita que surgiram no Verão de 1975. O papel central da Igreja no Verão Quente foi,
de resto, confirmado por Manuel Maria Múrias:
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acolhendo-se à protecção insuspeitável de alguns senhores bispos que consentiam
transformar sacristias de igrejas nortenhas em arsenais e centros conspiratórios, aproveitando
como guerrilheiros de Cristo alguns dos elementos mais voluntariosos dos cursos de
Cristandade. A luta anticomunista iria ser como que uma cruzada. O consciente apelo à
colaboração de uns tantos marginais, nem por um milímetro maculou a pureza intangível dos
propósitos da guerra.1022

O grau de organização que subjaz a uma acção deste tipo desmente as alegações
de espontaneidade que, à época, as forças anti-revolucionárias se esforçavam por
disseminar. Miguel Carvalho demonstrou cabalmente que o carácter popular e espontâneo
destas mobilizações nunca existiu. Pelo contrário, considerou que estas foram
orquestradas, financiadas e concretizadas por vários grupos cujos interesses – políticos,
económicos, sociais ou culturais – haviam sido postos em causa com o aprofundar do
processo revolucionário: «ELP, MDLP, Igreja, ex-agentes da PIDE e da Legião,
elementos de guerrilhas e movimentos avessos à independência das ex-colónias,
mercenários, ex-militares, serviços de inteligência estrangeiros, banqueiros, empresários
e industriais. A extensão da rede de cumplicidades e ramificações para pôr Portugal pósrevolução a arder não olhou a meios nem a divergências de pormenor»1023.
Os principais movimentos terroristas da Direita radical foram o Exército de
Libertação de Portugal, o Movimento Democrático para a Libertação de Portugal e o
plano Maria da Fonte. Os dois primeiros, como vimos, foram organizados em Madrid e
foi a partir dessa cidade que planearam e coordenaram a sua actividade em solo português.
O último grupo, que manteve relações com o MDLP e o ELP, preferencialmente com o
primeiro, resulta de um plano do editor Paradela de Abreu, para o qual também terão
contribuído Sanches Osório e Jorge Jardim, que foi aprovado, em Braga, pelo Arcebispo
D. Francisco Maria da Silva. Em conjunto, os três movimentos e outros subgrupos terão
sido responsáveis, de acordo com a contabilização feita em Dossier Terrorismo1024, pela
concretização de 566 acções violebtas entre Maio de 1975 e Abril de 1977 – o acerto do
relatório das acções contra-revolucionárias é confirmado por Francisco Van Úden,
comandante operacional do ELP1025. Seguindo ainda a listagem publicada em Dossier
Terrorismo, os 566 ataques corresponderiam à soma de 310 atentados bombistas, 136
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assaltos, 58 incêndios, 36 espancamentos, 16 atentados a tiro e 10 apedrejamentos1026.
Contudo, quando, nessa obra, se apresenta o número de acções que verificado em cada
distrito, a soma ascende a 569 – leve imprecisão que não diminui o interesse da
informação

apresentada.

Geograficamente,

o

terror

direitista

concentrou-se,

principalmente, no Norte (44,3%) e no Centro (21,4%) do país. Seguem-se a Área
Metropolitana de Lisboa (20,4%) e as Regiões Autónomas (7,7%) – que tiveram os seus
próprios movimentos direitistas, simultaneamente terroristas e separatistas. Por fim, e
com escassa relevância percentual surgem o Alentejo (3,9%), o Algarve (1,9%) e dois
ataques realizados contra representações portuguesas no estrangeiro (0,4%).
Não sendo explicitados os métodos utilizados na caracterização do que se
considerou ou não uma acção terrorista, e sendo apresentado um rol superior a 566 acções
e acontecimentos ligados aos movimentos terroristas, dedicámo-nos também à sua
contabilização segundo os critérios que nos parecem mais úteis à apreciação global dos
dados. Dessa forma, considerámos a existência de 575 acções violentas – novamente, uma
variação pouco significativa – e analisámo-las tendo por base os seguintes intervalos
cronológicos: Maio de 1975 (primeiro ataque) a Novembro de 1975 (profunda alteração
política provocada pelo 25 de Novembro), Dezembro de 1975 a Abril de 1976 (aprovação
da Constituição da República Portuguesa e realização das primeiras Eleições
Legislativas) e Maio de 1976 a Abril de 1977 (data dos últimos ataques registados):

Quadro 1: Ataques terroristas por períodos (1975-1977):
Períodos

N.º

%

Maio de 1975 a Novembro de 1975

289

50,3%

Dezembro de 1975 a Abril de 1976

157

27,3%

Maio de 1976 a Abril de 1977

129

22,4%

Fonte: Partido Comunista Português – Dossier Terrorismo. Lisboa: Edições Avante!, 1977.

Como fica patente no quadro apresentado, a maioria das acções terroristas
registou-se

no

primeiro

período

assinalado,

tendendo

depois

a

decrescer

progressivamente. Apesar de haver uma redução do número de ataques a partir de
Dezembro de 1975, a que não é alheia a dissolução do MDLP no início de 1976, a verdade
é que continuou a ser perpetrado um número considerável de acções violentas contra
partidos revolucionários, individualidades identificadas com as forças progressistas,
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cooperativas, associações e até contra a Embaixada de Cuba. No segundo e no terceiro
períodos assinalados, surgem novas organizações terroristas: por exemplo, os Viriatos, a
Cruzada Renascida Anticomunista (CRAC) e os Comandos Operacionais de Defesa da
Civilização Ocidental (CODECO). Estas arregimentarão os operacionais descontentes
com o fim do MDLP e do ELP, assim como mercenários portugueses que, até então,
haviam estado em Angola a combater o MPLA, tomando parte no bloco militar que juntou
a FNLA, a UNITA e forças militares sul-africanas e congolesas.
Para analisar a natureza e os objectivos dos ataques, tipificámo-los em oito
categorias de alvos: i) partidos; ii) sindicatos; iii) ataques individuais; iv) bancos e
empresas (agressões a trabalhadores ou assaltos); v) cooperativas, associações, comissões
associadas aos órgãos de poder popular; vi) órgãos de imprensa, transmissores e
tipografias; vii) serviços públicos, órgãos de poder autárquico, consulados e embaixadas;
viii) diversos (auxílio à fuga de prisioneiros, ataques a casas paroquiais e igrejas,
incêndios florestais, atentados contra forças e unidades militares e outros sem razão
aparente):

Quadro 2: Ataques por alvos e por períodos (1975-1977):
Períodos
Alvos
Partidos
Sindicatos
Ataques individuais
Bancos e empresas
Órgãos de poder popular
Órgãos de imprensa
Serviços públicos
Diversos
Total

Maio 1975 /
Nov. 1975
140
8
58
13
11
17
8
34
289

Dez. 1975 /
Abr. 1976
27
14
62
3
12
2
9
28
157

Maio 1976 /
Abr. 1977
12
2
33
14
13
2
6
47
129

N.º
179
24
153
30
36
21
23
109
575

%
31,0
4,2
26,6
5,2
6,3
3,7
4,0
19,0
100,0

Fonte: Partido Comunista Português – Dossier Terrorismo. Lisboa: Edições Avante!, 1977.

Como se conclui pela análise dos dados apresentados, entre Maio de 1975 e Abril
de 1977, predominaram os ataques a sedes locais de partidos revolucionários, sobretudo
e por larga maioria as do Partido Comunista Português e a indivíduos conotados com a
Esquerda revolucionária. Contudo, só no primeiro período cronológico os ataques aos
partidos foram maioritários, diminuindo progressivamente nos dois períodos seguintes.
Este elemento indica-nos, claramente, que, até ao 25 de Novembro, os movimentos
terroristas visavam objectivos políticos e tinham uma capacidade de mobilização social a
Norte do Tejo que lhes permitia organizar cercos, assaltos e incêndios às sedes partidárias.
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Numa segunda fase do bombismo direitista, destacaram-se os ataques individuais e os
que inserimos na categoria «Diversos». Esta variação dos alvos prende-se com uma
menor identificação das acções terroristas com objectivos políticos concretos – apear os
comunistas do poder, afastar a Esquerda militar dos órgãos de decisão do MFA e reverter,
o mais possível, as medidas revolucionárias – e com uma crescente propensão destes
grupos para o delito comum e para a realização de acções motivadas por ódios ou
interesses pessoais. Em suma, a violência deixa de ter como justificação e pretexto os
propósitos de «salvação nacional», de pôr fim a uma alegada usurpação do poder pelo
PCP e seus aliados e de ocidentalização da Democracia portuguesa. Com a nova
correlação de forças surgida do 25 de Novembro, parte significativa dos apoiantes,
operacionais, planeadores e financiadores do ELP, do MDLP e do plano Maria da Fonte
retraiu-se e procurou intervir politicamente nos novos moldes institucionais e legais.
Sobrou uma franja de marginais e de anti-comunistas primários que sentiram que a luta
iniciada em Maio de 1975 não ficara selada em Novembro desse ano, sendo ainda
necessário ilegalizar o PCP e os comunistas, expulsar de Portugal qualquer representação
diplomática dos países socialistas e eliminar qualquer resquício do período revolucionário
– no fundo, sobraram aqueles que desejavam voltar ao dia 24 de Abril de 1974 através do
recurso a meios violentos de acção. A esses se somaram outros que, por interesse pessoal
ou pela simples vertigem da violência, continuaram a organizar e financear as 286 acções
terroristas que se registaram em Portugal entre Dezembro de 1975 e Abril de 1977.
Segundo a informação colhida em Dossier Terrorismo, o número de mortos
provocado pelas acções terroristas ter-se-á cifrado em 14, quatro dos quais eram
bombistas que faleceram na sequência de acidentes na preparação, no manuseamento ou
no transporte de explosivos. A este propósito, deve ainda fazer-se notar que mais de
metade das mortes ocorreu depois de 25 de Novembro de 1975, o que atesta o
recrudescimento da violência a partir dessa data, que de resto também já havíamos
mencionado. Os dados presentes na obra supracitada, bem como outros disponíveis
noutras fontes, não permitem aferir com exactidão o número total de feridos que terão
resultado destas acções e, ainda menos, os danos patrimoniais delas decorrentes.
Recentemente, o jornalista Miguel Carvalho dedicou-se ao estudo dos grupos
terroristas que vimos enumerando e considerou que a vaga de violência se intensificou e
escalou muito rapidamente a partir de meados de Julho de 1975, após a saída do Partido
Socialista e do Partido Popular Democrático do IV Governo Provisório, o terceiro
dirigido por Vasco Gonçalves. De facto, das 289 acções levadas a cabo entre Maio e
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Novembro de 1975, apenas 11 ocorreram nos dois primeiros meses desse intervalo
cronológico, passando a 74 e 89 em Julho e Agosto, respectivamente.
O primeiro sinal de que a Direita enveredara pelo combate violento e terrorista à
Revolução foi dado, em 26 de Maio de 1975, com o assalto à sede do MDP/CDE em
Bragança – acção atribuída ao Exército de Libertação de Portugal. Em Junho, foram
atacadas as sedes do PCP em Fafe e do MDP/CDE em A-Ver-o-Mar. Contudo, o «Verão
Quente» de 1975 teve o seu início, de facto, em 13 de Julho, em Rio Maior, onde foram
destruídas as sedes do Partido Comunista e da Frente Socialista Popular. Nesse dia, o PCP
tinha agendada uma reunião de militantes no Grémio da Lavoura de Rio Maior, mas «no
concelho fora posto a correr que o partido iria ocupar aquele organismo corporativo
herdado do fascismo. Era boato, mas a crendice fora alimentada à rédea solta por relatos
das ocupações do Sul»1027. Semeando o terror pela zona, os contra-revolucionários
conseguiram mobilizar cerca de 300 populares para travarem a suposta ocupação,
acicatando os ânimos contra os comunistas. Tudo culminaria com a já referida destruição
das sedes locais do PCP e da FSP e com a expulsão dos militantes destes partidos da
região e na consagração da moca, arma que os populares empunhavam, como símbolo da
resistência anti-comunista. Os acontecimentos de Rio Maior seriam evocados mais de um
ano depois nas páginas do jornal A Rua, atribuindo-se à vila ribatejana os epítetos de
«mais democrática» e «mais portuguesa de todas as terras de Portugal»1028. Nas palavras
de José de Monsaraz (pseudónimo), Rio Maior seria «o símbolo da luta pela liberdade
autêntica. [...] onde os partidos antiportugueses não acampam»1029. Terra em que se
iniciou a derrota da revolução pela via violenta, «Rio Maior é o Greenwich que separa
dois modos de viver em sociedade, duas opções agrícolas, a sovietizada, a do terror e do
oportunismo colectivista, e a humanista, a natural, a anticolectivista, a que respeita o
direito de propriedade em justa usufruição por aqueles que realmente a trabalham, nela
investem, nela sofrem, e mais produzem para a comunidade»1030. Rio Maior foi, na
narrativa direitista, guindada a baluarte anti-comunista e nacionalista, tornando-se no
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lugar «onde já só lá vão aqueles que retomam o velho orgulho duma raça camoniana»1031.
Esta glorificação dos acontecimentos de 13 de Julho de 1975 não foi exclusiva da Direita,
como Miguel Carvalho dá conta. Um ano depois dos ataques, a data foi celebrada em Rio
Maior, tendo comparecido à cerimónia «ilustres do PSD e do CDS, industriais e agrários
do concelho», assim como Jaime Neves1032.
Destacam-se ainda, pela sua violência:
i) a 18 de Julho, o assalto ao Centro de Trabalho do PCP em Aveiro e da União
dos Sindicatos desse distrito: «do recinto de uma fábrica abandonada lançam-se cocktails
molotov ao edifício dos comunistas onde se encontram mulheres e crianças»1033;
ii) a 10 de Agosto, o incêndio das sedes do PCP, do MDP/CDE, da União dos
Sindicatos e do Mercado do Povo, em Braga. A mobilização fora feita pela Igreja e José
Freire Antunes apelidou-a, pela destruição semeada, de «romagem de fogo e de
sangue»1034. Gritando «morte ao comunismo! Duas mil pessoas encaminham-se então
para o Campo da Vinha. Começam a atirar pedras à sede do Partido Comunista. Os
cabecilhas tentam penetrar no edifício. A turba aumenta de histerismo»1035. Do outro lado,
os militantes comunistas procuraram defender a sua sede e foram disparados tiros de
ambos os lados da barricada, «a manifestação engrossa, os comunistas encurralados. Fazse tudo para destruir a fachada. Uns trepam às varandas. O tiroteio prossegue. É arrancada
a placa e a bandeira do partido. Exibida como troféu»1036. Apesar de ter quartel próximo,
a GNR não procurou pôr cobro à violência dos manifestantes. Só mais tarde, com a
chegada de militares vindos do Porto, e depois de várias pessoas terem ficado feridas, é
que se conseguiu pôr termo ao confronto e à destruição. Como ironizou Freire Antunes,
«o lúmpen da cidade dos arcebispos teve o seu dia de glória. Cruzados da bomba e do
azeite, tinham dado uma lição aos comunistas. Não se exortava dos púlpitos à destruição
dos “ninhos comunistas”? Deus gostaria. E o MDLP pagava»1037. Novamente, entre os
manifestantes encontravam-se militantes do CDS, do Partido Popular Monárquico, do
PPD e do OS: «não espantará, por isso, que naquela tarde de canícula, em Braga, a
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grandiosa manifestação tivesse em Romeu Maia, dirigente distrital socialista, um dos
mais dinâmicos organizadores»1038;
iii) a 18 de Agosto, o assalto ao Centro de Trabalho do PCP em Ponte de Lima,
que resultou em cem feridos e na morte de José da Costa Lima, que tentou defender o
edifício;
iv) entre 25 e 27 de Agosto, os «três dias de violência em Leiria: assaltos, saques,
fogos no Centro de Trabalho do PCP, nas sedes da LCI, MES e FEC e nos escritórios de
dois advogados antifascistas»1039. Tal como em Braga, o que fora anunciado como uma
manifestação de apoio ao Bispo local e à Igreja Católica transformara-se muito
rapidamente em ataque violento às estruturas dos partidos revolucionários. Em relação a
esta manifestação, em que terão estado envolvidas 45.000 pessoas, Paradela de Abreu
defendeu os propósitos pacíficos dos manifestantes, que quereriam apenas que os
comunistas abandonassem a cidade, «pois se aqueles milhares de pessoas fizessem o
assalto, em tais circunstâncias, teriam que os matar [aos militantes comunistas que se
encontravam a defender o seu Centro de Trabalho]. [...] E quando saíram, foi tudo
rebentado...»1040;
v) a 27 de Novembro, o assassínio, no Porto, de um dirigente sindical;
vi) a 7 de Janeiro de 1976, a destruição à bomba da Cooperativa Árvore, no Porto;
vii) a 14 de Janeiro de 1976, a destruição à bomba das instalações do SAAL/Norte,
no Porto;
viii) a 2 de Abril de 1976, o assassínio de Maximino Sousa e de Maria de Lurdes
Correia, através de uma bomba colocada no carro do padre Max;
ix) a 22 de Abril de 1976, o ataque bombista à Embaixada de Cuba, em Lisboa,
do qual resultaram duas vítimas mortais. Apesar de Ramiro Moreira – operacional do
ELP e do MDLP, militante do PPD e membro do corpo de segurança desse partido – ter
confessado a autoria material deste e de outros ataques bombistas, a Direita procurou
sempre demarcar-se da violência e responsabilizar os comunistas pela orquestração das
operações. Nesse sentido, pouco mais de um mês depois, Jaime Nogueira Pinto dedicouse, nas páginas do jornal A Rua, a discutir a quem favoreceria a onda de violência e, por
conseguinte, quem poderia estar por detrás dela: «nestas coisas de crimes, atentados,
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bombas, é sempre boa regra ver a quem aproveitam. Não seria a primeira vez que a pista
ia dar às próprias vítimas, cujos hábitos golpistas têm sido já sobejamente
demonstrados»1041. À Direita e aos agrupamentos anti-comunistas, segundo Jaime
Nogueira Pinto, o terrorismo não traria qualquer vantagem e, por conseguinte, só a
Esquerda revolucionária poderia ter interesse e beneficiar deste tipo de acções de modo a
«tentar criar à Direita uma situação tal que esta tenha de regressar à clandestinidade, ao
silêncio, à agitação. [...] Reduzir a Direita ao silêncio é o seu primeiro objectivo»1042.
Tendo, como assumiu mais tarde, participado nas últimas actividades do MDLP e do ELP
e mantendo ligações com muitos dos portugueses que continuaram em Angola a combater
o MPLA e que haviam, entretanto, regressado a Portugal e engrossado as fileiras dos
movimentos terroristas, o exercício de Nogueira Pinto deve ser compreendido como uma
manobra de distracção e de ilibação da Direita;
x) a 1 de Maio de 1976, a acção bombista contra o Centro de Trabalho do PCP na
Avenida da Liberdade, em Lisboa, da qual resultaram seis feridos e um morto;
xi) também a 1 de Maio de 1976, agressão em Ponte da Barca a um militante
comunista que acabaria por falecer três dias depois;
xii) a 21 de Maio de 1976, a colocação de uma bomba na casa de um militante do
MDP/CDE, em São Martinho do Campo, que provocou dois feridos e uma vítima mortal.
Finalizaremos a reflexão sobre os movimentos terroristas da Extrema-Direita
portuguesa descrevendo a forma como foram criados e os princípios e ideias que
afirmaram defender.
O recrutamento de operacionais para o Exército de Libertação de Portugal passou
pela arregimentação de «retornados, grupos de exilados da revolução, ex-agentes da
PIDE/DGS e da Legião Portuguesa»1043 ou, nas palavras de Armando Cerqueira, de
«militares e civis de extrema-direita, incluindo ex-agente das PIDE/DGS, demarcados
politicamente do general Spínola e dos partidos democráticos burgueses»1044, que ficaram
sob a coordenação operacional de Francisco Van Úden. Este fazia a ligação às células
existentes no interior do país, que funcionavam «num sistema de vasos nãocomunicantes»1045, modelo de funcionamento clandestino que privilegiava a protecção da
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identidade dos membros do movimento. Van Úden assumiu a sua ligação ao ELP e o
papel desempenhado na formação de células clandestinas no país, afirmando, contudo,
que o grupo nunca recorreu a mercenários1046. Diz ainda ter iniciado, em Dezembro de
1974, uma viagem pela Europa em busca de apoios materiais, financeiros e humanos à
causa. Teve contactos com o Ministério do Interior francês, com o chefe do serviço de
informações desse país, com o rei Balduíno, da Bélgica, e com o embaixador alemão na
Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), tendo chegado «à conclusão de que
a Europa não estava disposta a apoiar um movimento anti-comunista»1047.
De acordo com Van Úden, a organização do Exército de Libertação de Portugal
começou em Janeiro de 1975, «com uma cabeça de seis pessoas. Uma na parte política;
depois havia a parte administrativa, a operacional, a logística»1048. O chefe operacional
do movimento, contudo, não revelou quem foram essas «cabeças». Miguel Carvalho, por
outro lado, afirma que a coordenação política do ELP ficou a cargo de José Harry de
Almeida Araújo (Partido Liberal) e do professor Pedro Soares Martinez (Ministro da
Saúde e Assistência entre 1962 e 1963 e elemento destacado dos ultras do Estado
Novo)1049. Já a chefia do serviço de informações do movimento terá estado a cargo de
Agostinho Barbieri Cardoso (ex-Subdirector da PIDE)1050, afirmação que Francisco Van
Úden contestou1051.
Maria José Tíscar destacou a importância de membros ligados à Aginter Presse
na fundação e na organização do ELP, nomeadamente Yves Guillou (Guérin-Sérac), exoficial da OAS, e Jay Salby (Castor), ex-agente da CIA, Guérin-Sérac teria estado ainda
na origem do Movimento para a Autodeterminação do Povo Açoriano (MAPA) e da
Frente de Libertação dos Açores (FLA)1052. O francês terá concebido a estratégia de
actuação em Portugal, «procurando criar condições para o agravamento da dívida externa,
de agitação popular e descontrolo do aparelho de Estado, de forma a gerar um ambiente
social propício a um golpe de força, que finalmente culminou em 25 de Novembro desse
ano»1053.
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A existência do ELP foi denunciada, em conferência de imprensa realizada em 10
de Março de 1975, pelo comandante da Região Militar Norte (RMN), brigadeiro Eurico
Corvacho. Os militares do Serviço Director e Coordenador de Informação testemunharam
reuniões do ELP no Estado espanhol, em que terão participado Rui Hoffe Moreira,
António Azeredo Leme, José Vieira de Carvalho, José Rebordosa Esteves Pinto, Maria
da Paz Barros, José Maria Bernardo (Esquadrão Chipenda/FNLA), Guérin-Sérac
(director da Aginter Presse) e Jay Salby.
Ao contrário de Eurico Corvacho, o seu sucessor no comando da RMN, António
Pires Veloso, não deu grande importância aos grupos terroristas. De acordo com Silva
Tavares,
Pires Veloso também se preocupou com o ELP, mas logo ficou com a convicção de que,
embora devesse merecer alguma atenção, havia empolamento quanto à sua organização e
força, não representando, por isso, um perigo real para a Democracia. Seria – disse-me – mais
um mito que uma realidade, forjado para permitir prisões sem culpa formada, sequestro de
empresários, greves selvagens, barragens nas estradas, etc., criando-se assim um clima de
agitação permanente nas ruas e nas empresas, de indisciplina nos quartéis, de repúdio da
autoridade e da ordem, de medo e de insegurança. Reduziu, assim, à sua real dimensão este
ELP.1054

Fica, assim, bem patente que a estratégia de desestabilização e de combate à
Esquerda militar conduziu, também, a uma conivência dos comandos militares com os
grupos terroristas – pelo menos, até ser possível concretizar o golpe de força final.
Do ponto de vista político, o ELP estaria mais à direita do que o MDLP. Foi essa
uma das razões que levaram Alpoim Calvão, segundo relatou, a não ter mantido relações
com o Exército de Libertação de Portugal: «após alguns contactos e informado dos
objectivos segundo os quais agiam os seus militantes (gostariam de voltar a uma situação
de 24 de Abril – de que eu discordava – por meios violentos), cortei todas as ligações com
a organização»1055. Carlos Dugos, que se referiu aos grupos terroristas como
«organizações clandestinas que funcionam como oposição no exílio»1056 ou como
«oposição clandestina»1057, dedicou um trabalho de investigação jornalística ao estudo
dos dois principais grupos bombistas da Extrema-Direita portuguesa. Revelou-se, desde
logo, um acérrimo crítico da Direita que, durante o Estado Novo, se acomodou à Situação
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e, sobretudo, daquela que alinhou com Marcelo Caetano. Por outro lado, não perdeu a
oportunidade para engrandecer o papel desempenhado pelos «ultras» e pelo seu capital
intelectual. Esta terá sido, para o autor, a linha que demarcou o MDLP do ELP. O Exército
de Libertação de Portugal corresponderia à Direita radical portuguesa que tinha as suas
raízes no Jovem Portugal: «depois do 25 de Abril, é esse movimento que passa à
clandestinidade e ao exílio, mesmo antes do 28 de Setembro, e vai, talvez com a
contribuição de quadros militares e paramilitares, incitar no exílio, o que hoje se conhece
por Exército de Libertação de Portugal»1058. Relativamente à política colonial, se o MDLP
corresponderia às teses federalistas, teria aderido ao 25 de Abril e tinha em Spínola o seu
homem, o ELP filiava-se na corrente integracionista, «considera o 25 de Abril “data
funesta na história de Portugal” e não está com Spínola»1059.
O grupo produziu ainda uma folha de informação clandestina destinada à
doutrinação dos simpatizantes, à divulgação de informações pessoais de militares e
políticos revolucionários e ao ensino de métodos para a preparação de bombas e cocktails
molotov. O primeiro número de Libertação foi publicado em Agosto de 1975 e identificou
como principal inimigo o Partido Comunista Português, que, na opinião do ELP,
pretenderia instaurar uma ditadura de tipo soviético em Portugal. A consciência anticomunista do povo português manifestar-se-ia na forma como afrontava e atacava os
partidos, as instituições e os militares revolucionários. Era esse o caminho que o ELP
pretendia ver trilhado e aprofundado, o da «luta revolucionária» e o de «desenvolver uma
permanente campanha de agitação e propaganda que fomente e, sobretudo, oriente, a
sagrada revolta dos portugueses»1060. Não fazendo referência às vítimas da sua violência,
o movimento, pelo contrário, sublinhou que «o sangue generoso dos portugueses já foi
derramado» às mãos dos comunistas e da Esquerda militar e declarou que «os
portugueses, o ELP, conhecem os miseráveis que, traindo covardemente a Pátria ao
recusar-se a combater no Ultramar, vêm agora matar, a sangue-frio, os mesmos
portugueses que se negaram a defender em África»1061. Nesta curta citação, vemos o ELP
assumir-se como o representante do povo português, confundindo-se com ele, incriminar
os comunistas e o MFA pelo assassínio e pelo ferimento de manifestantes que, no seu
entender, lutavam pelos interesses nacionais e, por fim, descredibilizar o MFA e os
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militares revolucionários apodando-os de cobardes que abandonaram o império colonial
português. Exortando cada português a ser um combatente do ELP, o grupo terrorista
sugeria como métodos possíveis de actuação a sabotagem das empresas nacionalizadas,
assim como de toda a economia, o não pagamento de impostos, a denúncia de militares
afectos ao PCP, a agressão de elementos do Serviço Cívico Estudantil e das Brigadas de
Dinamização Cultural e o ataque a «objectivos militares (instalações, meios de
comunicação e transporte, ou elementos afectos ao PC!)»1062. Para levar estas acções a
cabo, declararam, «não é indispensável possuir espingardas, metralhadoras, canhões (se
as houver, melhor, claro)»1063, até porque este tipo de armamento deveria ser reservado
para as manobras terroristas de maior envergadura. Para os assaltos e ataques mais
simples, o ELP recomendava que os seus membros se fizessem acompanhar de «navalhas,
barras de ferro, matracas, correntes de bicicleta, e, principalmente, uma ampla provisão
de cocktails molotov»1064.
Alpoim Calvão, como vimos, fugiu de Portugal na sequência do 11 de Março de
1975, indo instalar-se em Madrid. Aí travou contacto com os meios conspirativos e
contra-revolucionários portugueses. Não se tendo, segundo afirmou, identificado com o
ELP, considerava urgente a criação de um movimento semelhante mas com uma ideologia
de aparência mais democrática. Nesse sentido, em Abril de 1975, financiado por Miguel
Quina, deslocou-se ao Rio de Janeiro, onde se encontrou com António de Spínola, com
quem discutiu estas matérias. O Movimento para a Libertação de Portugal foi criado
rapidamente, logo em Maio de 1975, o mês em que o ELP empreendeu a sua primeira
acção terrorista, em Bragança. Envolvido desde o início no processo de fundação do
MDLP, Alpoim Calvão disse que, apesar dos ataques bombistas e dos assaltos a sedes do
PCP e de outros partidos da Esquerda revolucionária, a sua ideia era que o movimento
deveria «fazer uma actuação mais em termos psicológicos»1065. Eduardo Dâmaso,
contudo, interpretou de modo diverso o plano operacional do MDLP. Para o jornalista,
este passaria pela «constituição de milícias coordenadas por grupos de oficiais, que
funcionariam como suportes dos grupos militares profissionais que estavam em
constituição nas unidades das Forças Armadas Portuguesas»1066. Uma estratégia
profundamente coordenada com militares e partidos que discordavam do rumo da
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Revolução e que, podendo contemplar como pilar importante a ofensiva psicológica
mencionada por Alpoim Calvão, previa, claramente, o uso da força e da violência para
forçar uma situação de desordem social que propiciasse as condições ideais para a
execução de um golpe de Estado que pusesse fim ao período revolucionário da
Democracia portuguesa.
Dâmaso revelou ainda a “Estratégia Geral de Execução” do plano político-militar
do Movimento Democrático para a Libertação de Portugal, que pressupunha a passagem
por sete fases diferentes. A primeira delas implicava fazer do movimento o pólo
aglutinador das «espumas inorgânicas que eram o ELP, o “Maria da Fonte” e, na fase
inicial, o próprio MDLP. Depois, viriam sucessivamente o planeamento, a organização,
a implantação no terreno, as acções armadas, a guerra de libertação e, finalmente, a
criação de condições para a implantação do sistema democrático livre e pluralista»1067,
sob o comando do carismático e providencial chefe do MDLP, o general António de
Spínola. O 25 de Abril de 1975 terá apanhado o movimento na quarta fase (implantação
no terreno). A megalomania do plano, assumida por Sanches Osório1068, terá sido o
motivo pelo qual vários serviços secretos se afastaram do general. Neste aspecto, o
almirante Pinheiro de Azevedo, primeiro-ministro do VI Governo Provisório, considerou
mesmo que a CIA iludiu reiteradamente Spínola, prometendo-lhe um apoio material e
financeiro que nunca chegou a concretizar. Esse comportamento da agência estadounidense ter-se-á ficado a dever, de acordo com a interpretação de Pinheiro de Azevedo,
ao interesse do governo dos Estados Unidos da América em que, primeiro, se consumasse
a descolonização como vinha sendo preparada e executada; só depois lhe conviria
interferir na política interna do país, apoiar e sustentar o golpe contra-revolucionário
imprescindível ao câmbio da correlação de forças política em Portugal1069.
Mais uma vez, é espessa a nuvem que oculta os nomes dos membros deste
agrupamento terrorista. O próprio Alpoim Calvão apenas confirmou, para além do seu, o
nome das duas personalidades que assumiram publicamente – ou que, pelo menos, nunca
negaram – a sua ligação ao grupo: António de Spínola (nunca o negou) e José Miguel
Júdice. Por outro lado, revelou que o MDLP tinha contactos com Jorge Jardim e com
Ramalho Eanes. Miguel Carvalho afirmou que Júdice, Manuel Queiroz Pereira, Manuel
Bulhosa, António Champalimaud «e mais uns quantos que preferiam manter-se na
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sombra»1070 fizeram parte do gabinete político do movimento. Na área financeira do
grupo terrorista, o responsável terá sido, de acordo com o mesmo autor, Manuel Cotta
Dias, ministro das Finanças de Marcelo Caetano entre 1972 e 1974. Em A Descoberta de
uma Conspiração, Günter Wallraff demonstrou ainda o profundo envolvimento de José
Valle de Figueiredo e de Luís Oliveira Dias, ambos ex-militantes do Partido do Progresso,
com o MDLP e com Spínola. Na entrevista que fez a estes dois agentes do MDLP,
Wallraff obteve a confirmação de que, conforme a região do país, os homens do
movimento contavam com o apoio do CDS, do PPD e até do OS, e Valle de Figueiredo
disse manter também boas relações com Jaime Neves1071.
Quanto ao recrutamento, Alpoim Calvão asseverou que aceitavam toda a gente
que se encontrasse à direita do marxismo, «gente destruída pelo 25 de Abril, que foi
despojada de todos os seus bens, a miséria batendo-lhes à porta, vilipendiados,
insultados»1072. Por conseguinte, e dada a articulação com a alta hierarquia da Igreja
Católica, o MDLP procurou afirmar-se e implantar-se, sobretudo, no Norte do país e junto
dos retornados.
Politicamente, como já vimos, Carlos Dugos considerou o Movimento
Democrático para a Libertação de Portugal menos radicalizado à direita do que o Exército
de Libertação de Portugal. Seria, então, e tal como o seu chefe, federalista e defensor da
pureza dos valores que teriam estado na origem do 25 de Abril de 1974. O autor, aplicando
uma vez mais a estratégia narrativa de vitimização que vimos identificando nas Direitas
radicais, disse que «praticamente, foram os revolucionários de Esquerda que fundaram o
MDLP, quando assaltaram a sede do Partido do Progresso em 28 de Setembro, e quando
iniciaram a perseguição policial aos seus militantes»1073.
Essa alegada identificação com os valores iniciais do Programa do MFA terá feito
com que o MDLP, pouco depois do 25 de Novembro de 1975, optasse pela autodissolução. Outra hipótese explicativa para o desaparecimento do movimento prende-se
com a intrincada rede de cumplicidades de que beneficiava dentro do país e à qual,
provavelmente, não interessaria já, uma vez cumprido o objectivo primordial de travar o
passo à Revolução, a continuação da violência e da estratégia de tensão social
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permanente. Seja como for, o fim do MDLP é definitivamente selado em Março de 1976,
numa reunião em casa de Valentim Loureiro. De acordo com Alpoim Calvão, além do
próprio e do anfitrião, terão estado presentes Vítor Alves, em representação do Conselho
da Revolução, o Cónego Melo, Joaquim Ferreira Torres e outros homens que Calvão não
quis identificar. O militar recusou ainda a existência de qualquer envolvimento ou
articulação do núcleo fundador do MDLP com os movimentos que continuaram a
empreender acções terroristas depois do 25 de Novembro, afirmando: «depois disso
houve uma certa dispersão, com actuações desconexas..., que não foram do meu
conhecimento, nem dei quaisquer indicações para se realizarem»1074.
A decisão de pôr fim ao MDLP e de os seus principais membros voltarem ao país
e passarem a actuar de acordo com as novas regras de participação política não agradou
aos operacionais mais à direita do movimento. Logo em 1976, é publicado um opúsculo
intitulado Nós Acusamos o MDLP!: vida, morte e ressurgimento da Resistência Nacional
e que consiste numa entrevista de Álvaro Jorge ao comandante Hugo Maia. Este último
considerou que os objectivos do MDLP não haviam sido plenamente alcançados e que,
portanto, o movimento só acabou enquanto organização: «o MDLP como força espiritual
e moral de defesa da Nação, não acabou»1075. Nem lograra impor a ilegalização dos
partidos marxistas, nem acabara a obra de «dignificação de Portugal como Nação
pluricontinental e multi-racial, com oito séculos de história, terra de Heróis e de Santos,
Nação agora emporcalhada e traída»1076. Urgia, por conseguinte, continuar a luta de que
as cúpulas do MDLP haviam desistido e, nesse sentido, exortava os quadros políticos e
operacionais do extinto movimento a juntarem-se ao Movimento de Reconstrução
Nacional, à Frente Patriótica Portuguesa, à Junta de Acção Portuguesa, à Frente Nacional
Anti-Comunista e aos Viriatos.
O plano Maria da Fonte foi uma criação do editor Valdemar Paradela de Abreu,
«fortemente apoiado pela Igreja, através do arcebispo de Braga [...]. Este, na altura já
muito doente, nomeou o cónego da Sé de Braga, Eduardo Melo, [...] para seu
representante na execução do plano»1077. Sanches Osório e Jorge Jardim foram,
igualmente, apoiantes desde o início. Para Dâmaso, Jorge Jardim teve um papel central
nas conspirações e nas actividades contra-revolucionárias portuguesas, por ter sido, «até
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certa fase, o homem que mexia os cordelinhos junto da Igreja, da alta finança, dos serviços
secretos de diversos países ocidentais»1078.
Foi também das cabeças de Jardim e de Paradela de Abreu que surgiu a ideia de
denunciar ao COPCON o Arcebispo de Braga, quando este estava de partida para o Brasil,
e, por consequência, dando origem ao episódio em que o prelado foi obrigado a despir-se
e a ser revistado no aeroporto sob suspeita de estar a fazer sair ilegalmente do país
avultadas somas de divisas. A humilhação do prelado terá sido o incentivo que faltava
para D. Francisco Maria da Silva se envolver na contra-revolução e organizar, logo que
voltou do Brasil, uma manifestação em Braga contra o PCP. Uma tese que foi confirmada
pelo próprio Sanches Osório1079.
Em declarações prestadas a Manuel Amaro Bernardo, Paradela de Abreu frisou
que nunca se pretendeu a existência de vítimas mortais. O método de preparação das
acções consistia na produção de panfletos e na sua distribuição à população antes dos
ataques, contando sempre com a forte mobilização popular efectuada a partir dos púlpitos
das igrejas do Norte do país. Contudo, realçou, nos panfletos eram explicados «o
objectivo e as razões, para se conseguir atingir a parte emocional e psicológica... Mas
aparecia sempre essa recomendação: Não matar»1080. O editor revelou ainda o acordo
estabelecido com o comandante da Região Militar Norte, Pires Veloso, que consistia na
não interferência do militar nas manobras dos terroristas desde que estes não conduzissem
ataques na cidade do Porto, «a não ser em casos muito pontuais, com actuação à bomba,
como foi a da colocada na Cooperativa Árvore»1081.

3.5 – Entre as «esperanças renascidas» e o «match nulo»: as leituras direitistas do 25
de Novembro de 1975, epílogo da Revolução portuguesa
O processo político, militar, económico e social que culminaria no 25 de
Novembro de 1975 foi já bastante estudado e prestou-se às mais variadas interpretações
– de retorno aos princípios originais do 25 de Abril e de consagração da Democracia
liberal, de golpe contra-revolucionário que juntou uma ampla e heterogénea plataforma
anti-marxista para derrotar a Revolução e de manobra comunista para, simultaneamente,
obliterar as forças que se encontravam à sua ee garantir a sua participação regular na nova
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ordem política saída do golpe. Não sendo de somenos importância a reflexão acerca da
teia de cumplicidades e esforços que foi estabelecida entre todos os partidos, militares e
civis que se encontravam à direita do Partido Comunista Português, além de algumas
formações maoistas, como o Movimento Reorganizativo do Partido do Proletariado e a
Aliança Operário-Camponesa, para, pelo menos a partir de Julho de 1975, criar um
ambiente de guerra civil latente, de caos na economia, de desordem nas ruas e nos
quartéis, de impossibilidade de governação, de conspiração activa em todos os sectores
da sociedade, de terrorismo bombista e incendiário e de afronta aberta aos poderes
revolucionários. No fundo, uma estratégia de tensão crescente que haveria de tornar
insustentável a permanência de Vasco Gonçalves à frente do V Governo Provisório e, de
seguida, desferir o golpe final na Revolução. Não pretendemos, contudo, reflectir
aturadamente sobre esse processo, apenas expor a forma como a Extrema-Direita
portuguesa viu o golpe contra-revolucionário e as suas consequências políticas.
Transversal aos vários autores direitistas que abordaram o período revolucionário
foi a ideia de que os governos provisórios chefiados por Vasco Gonçalves geraram uma
crise profunda e se revelaram incapazes de a resolver. Na obra coordenada por Francisco
António Gonçalves Ferreira, 15 Anos da História Recente de Portugal (1970-1984),
representativa da análise política da Direita radical ao biénio 1974-1975, considerou-se
que ao tempo do V Governo Provisório (8 de Agosto a 19 de Setembro de 1975), quarto
e último presidido por Vasco Gonçalves, se verificou uma degradação brutal das
condições de governabilidade do país e que se manifestava a nível militar, político,
económico, social e cultural.
Na vertente militar, a crise teria, na sua origem, a tentativa de controlo da
Revolução pelos militares e, na sua consumação, a divisão destes em três tendências e
grupos de actuação:
gonçalvistas, ou radicais comunistas apoiantes de Vasco Gonçalves, actuando às claras e
procurando por todos os meios o reforço das suas posições [...]; o Grupo dos Nove, na maioria
provavelmente marxista, mas seguindo uma linha socialista de feição pluralista, e que depois
da apresentação do seu documento ideológico no começo de Agosto passaram a atacar
directamente Vasco Gonçalves e a sua política, com o objectivo de o afastarem definitiva e
rapidamente, retirando-lhe toda e qualquer influência na vida nacional; o Grupo do
COPCON, [...] misto de revolucionários de extrema-esquerda e de comunistas, [...] para
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quem a chefia de Otelo Saraiva de Carvalho era incerta e muitas vezes contraditória nas
resoluções, por característica pessoal e reduzida estabilidade mental.1082

Os três grupos lutariam, então, entre si, procurando alcandorar-se a uma situação
hegemónica de poder. Otelo terá, em certas ocasiões, de forma mais ou menos evidente,
pactuado com o Grupo dos Nove na expectativa de poder ver reforçada a sua posição. A
análise de Gonçalves Ferreira enferma, na nossa opinião, de dois vieses: o primeiro
consiste na consideração de que a maioria dos militares que constituíam o chamado Grupo
dos Nove seria marxista; o segundo passa pela omissão da organização direitista nos
quartéis e na sua convergência, temporária e estratégica, com os «moderados». Em
Revolução e Contra-Revolução em Portugal (1974-1975), Armando Cerqueira deixou
bem claro, através de extensa exemplificação, que a maioria dos actos de insubordinação,
de indisciplina e de desrespeito pelas ordens da cadeia de comando partiram dos
«moderados» e da Direita militar, contrariando a tese que ambos os grupos defenderam e
que atribuía a desordem nos quartéis às acções da ala revolucionária das Forças Armadas.
Cerqueira disse ainda que a convergência em torno dos Nove pressupunha o receio «da
agudização do processo revolucionário e da radicalização dos “motores” deste – as
esquerdas militares e os diversos partidos da esquerda», tendo abandonado «o socialismo
enquanto objectivo, guardaram apenas a reinstauração da democracia enquanto finalidade
e deslizaram para a direita, aliando-se informalmente aos partidos de que antes
desconfiavam (PS, PPD) e à direita militar que haviam combatido, exemplo dos
spinolistas Ramalho Eanes e Jaime Neves»1083. O autor responsabilizou ainda os
«moderados» por terem entregue, ao contrário do que havia sido previamente acordado,
o VI Governo Provisório a elementos próximos do PS e do PPD, consoante a
representatividade que cada partido havia obtido nas Eleições Constituintes, assim como
«as FA à direita militar conservadora-reaccionária»1084. Cerqueira considerou também
que o verdadeiro líder da facção moderada era Francisco da Costa Gomes e que Otelo
traiu, ao aliar-se aos Nove, a facção afecta a Vasco Gonçalves, assim como o que
Gonçalves Ferreira chamou o Grupo do COPCON, «deixando-os sós e sem instruções
por ocasião dos acontecimentos do 25 de Novembro de 1975»1085. Outras leituras
divergentes das defendidas pelos «moderados» e pela Direita militar acerca do processo
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de alianças político-militares podem ser encontradas nos escritos de Manuel Duran
Clemente, Diniz de Almeida, Capitão Fernandes e João Varela Gomes1086.
No plano político, a crise ficar-se-ia a dever, de acordo com Gonçalves Ferreira,
à submissão dos governos provisórios chefiados por Vasco Gonçalves às tendências
comunista e esquerdizante. O Partido Socialista e o Partido Popular Democrático teriam
ainda uma organização e uma implantação no terreno muito incipientes – o «Verão
Quente» e as várias mobilizações organizadas por esses partidos demonstram o oposto –
e o Movimento das Forças Armadas impediria a afirmação de uma alternativa
conservadora de Direita, pelo que, para o autor, se caminharia no sentido de uma ditadura
comunista. Quanto mais esta ideia fosse percepcionada e adoptada pela população e pelos
partidos não-marxistas, mais cresceria a resistência à implantação desse «terror
vermelho».
Do ponto de vista económico, de acordo com Gonçalves Ferreira, a crise seria
gravíssima: redução constante da produtividade, crescimento do desemprego, pressão
exercida pelos retornados que não terão sido convenientemente inseridos no tecido social
e económico, aumento do défice, redução das reservas de ouro e de divisas, decréscimo
das remessas dos emigrantes, crescimento da inflação e desestruturação do sector
económico. O essencial dos problemas económicos ficar-se-ia a dever, segundo a
perspectiva direitista, à socialização da economia e às nacionalizações.
Em termos sociais, as relações «estavam a ser desfeitas pela insistência numa luta
de classes artificial, mantida por retórica revolucionária mas sem substracto concreto, [...]
procurava-se destruir os fundamentos da justiça, da moral, da história, da religião [...] e
favorecia-se abertamente a liberdade de costumes, a pornografia, a prostituição, o uso da
bebida, tabaco, droga e o desrespeito pela família»1087. Esta alegada estratégia de
empolamento artificial da luta de classes, inimiga da concórdia nacional e aclassista que
a Direita defendia, e de destruição dos valores característicos do povo português, terá
semeado o conflito social e ideológico, não só nas ruas mas também nos lares dos
portugueses, dividindo famílias e destruindo relações de amizade. Tudo isto representava,
para a Direita, «a mais profunda degradação moral e a ruptura dos elos humanísticos duma
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sociedade débil mas contemporizada, que agora se procurava estruturar na base da
violência, denúncia e hipocrisia»1088.
Nas vertentes cultural e religiosa, considerou-se, igualmente, que os governos
revolucionários operaram uma destruição sistemática das tradições, «dos nossos
fundamentos históricos e dos valores reais da nossa participação na história dos
acontecimentos que ajudaram o Mundo a acelerar a passagem da mentalidade medieval
para o renascimento; do valor da nossa cultura e das características nacionais da sua
formação e individualidade»1089.
O 25 de Novembro teria, então, por objectivo pôr termo a esta crise, procedendo
ao afastamento e à restrição significativa da influência comunista, retirando dos postos de
comando os militares revolucionários e eliminando os focos da pretensa alienação ou
destruição cultural escorada no marxismo. Buscar-se-ia, pela via do golpe de Estado
encabeçado pelos Nove, uma reconciliação nacional que aliviasse a tensão social que fora
premeditadamente alimentada. O equilíbrio alcançado foi, contudo, insuficiente para as
Direitas radicais portuguesas. Para elas, só a derrota definitiva da Esquerda, a ilegalização
do Partido Comunista e dos marxistas revolucionários de vários matizes e a reversão da
maioria das medidas políticas, económicas, sociais e culturais dos governos provisórios
de Vasco Gonçalves poderiam representar uma vitória e uma compensação satisfatória
pela «balbúrdia sanguinolenta do primeiro ano e meio de revolução»1090.
Pinheiro de Azevedo e António de Spínola alimentaram a tese de que os
acontecimentos de 25 de Novembro de 1975 foram orquestrados pelo PCP com o fito de
se livrar da oposição à sua esquerda, tanto a política como a militar, tendo-a atirado, no
entender de Spínola, «para a frente de um putsch aventureiro, com a finalidade de ficar
só em campo, pretendendo, ao mesmo tempo, aniquilar o autêntico sector democrático
das Forças Armadas, que não julgava capaz de aguentar o embate. Abatida a extremaesquerda e liquidada a ala militar que se lhe opunha, o PC surgiria como o vencedor e
assumiria o comando da situação»1091. O almirante Pinheiro de Azevedo, à data do golpe
Primeiro-Ministro, considerou, mais tarde, que, para além do intuito de desferir um golpe
fatal na Extrema-Esquerda, o PCP teria interesse no desfecho que o 25 de Novembro veio
a registar, por permitir o fim das hostilidades, da violência, dos assaltos e da destruição
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bombista de que vinha sendo alvo, sobretudo no Norte do país. E acrescentou: «decerto
o PC sabia que se preparava um levantamento militar e popular anti-marxista em todo o
país previsto para 30 de Novembro. Neste ponto, o interesse do PC coincidia com o Grupo
dos Nove. Na realidade, executaram uma manobra conjunta com vista a um contragolpe
controlado. Isto é, um contragolpe que parasse onde convinha a todos»1092.
Ou seja, alertados por um golpe militar já em marcha cujos objectivos políticos
seriam divergentes dos do Grupo dos Nove e do Partido Comunista Português, ambos
teriam jogado na antecipação, provocando um golpe que esvaziaria, ou pelo menos
conteria, a coligação anti-marxista que se preparava para agir no dia 30 de Novembro. No
fundo, para Pinheiro de Azevedo, o 25 de Novembro não passou de uma grande
encenação que tinha por objectivo assegurar, simultaneamente, um papel de destaque ao
PCP na nova ordem política saída do golpe e a recuperação do espírito social-democrático
que os Nove alegavam estar na origem do 25 de Abril. Os militares que dirigiram
politicamente o golpe teriam então, na 25.ª hora, e quando os sectores mais conservadores
e reaccionários pediam que ele fosse levado às suas últimas consequências, salvado o
Partido Comunista Português, impedindo que «este perdesse o controlo do aparelho do
Estado e da Intersindical»1093.
Neste sentido, o 25 de Novembro defraudou e desiludiu parte dos que com ele se
alinharam, por se ter, nas palavras de Pinheiro de Azevedo, reduzido a uma «luta entre
marxistas em que ganhou a facção moderada»1094. Por conseguinte, o almirante defendeu
que os derrotados do golpe «foram a extrema-esquerda, os partidos centristas e todo o
povo liberal e cristão»1095. O papel, os interesses e a participação da Direita são, uma vez
mais, omitidos, como se o país estivesse amputado de um lado do espectro político – que
se organizou, conspirou, actuou e formou alianças ao longo de todo o processo
revolucionário – e só existisse, politicamente, do Centro para a Esquerda. Em suma, na
viragem dos anos 1970, e tirando os pequenos partidos e órgãos de imprensa direitistas,
ninguém queria ainda assumir o legado e a representação objectiva da Direita.
Apesar de ver no 25 de Novembro de 1975 uma sublevação inacabada ou
insuficiente, a verdade é que a Direita beneficiou, quase de imediato, dos seus resultados.
Os seus «exilados» puderam regressar, paulatinamente, a Portugal, sem problemas de
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maior com a justiça, os seus jornalistas, cronistas e escritores passaram a manifestar-se,
pública e abertamente, contra o processo revolucionário, as suas políticas e os seus
dirigentes, empregando uma linguagem cada vez mais belicosa e, sobretudo a partir de
1976, viram reunidas as condições para uma reorganização política que se traduziu no
aparecimento de novos órgãos de imprensa e de novas empresas editoriais, no
ressurgimento legal do Partido da Democracia Cristã e, depois, a formação de novos
movimentos, associações e partidos direitistas – ainda que tenha sido o CDS o principal
beneficiário da agitação popular anti-comunista e da organização dos retornados com
propósitos contra-revolucionários.
Sintomática da abertura política, à Direita, que o 25 de Novembro proporcionou,
e que referimos acima, é a crónica que Manuel de Portugal publicou, no semanário
Tempo, logo em 27 de Novembro. Em «Chico amigo, o Manel está contigo», o autor
exorta o Presidente da República, Francisco da Costa Gomes, a varrer, «de vez, essa
putrefacta Quinta Divisão cujas vergonhosas Campanhas de Comunização Caricatural
gravemente

ofenderam

os

sentimentos

patrióticos

das

melhores

gentes

transmontanas»1096. Exigia ainda a expulsão dos que entendia serem usurpadores das
comissões administrativas das câmaras municipais e das juntas de freguesia e a
eliminação da «mordaça interna da censura jesuínica que infesta os Jornais, a Rádio e a
Televisão onde comunas descaradamente grosseiros, anopmente [referência à Agência
Noticiosa Portuguesa, ANOP] falsos, monopolizam e decidem o que se pode dizer, como
se pode dizer e quando se pode dizer»1097. Pretendia ainda a ilegalização das comissões
de moradores que recusariam submeter-se «ao sufrágio directo, secreto e universal»1098,
dos plenários de trabalhadores «sem fim e sem limite de tempo em que minorias querem
decidir a seu bel-prazer, de braço no ar quando não à bofetada, contra maiorias que não
podem perder noites porque no outro dia pegam cedo»1099. No fundo, o cronista do
Tempo, agora que fora travada a Revolução e se propugnava que fossem dados vários
passos atrás, reivindicava a erradicação de todos os vestígios revolucionários que
pudessem ainda restar, num estilo discursivo violento e desrespeitoso para com alguns
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dos visados, nomeadamente em relação ao comandante Jorge Correia Jesuíno, Ministro
da Comunicação Social dos III, IV e V governos provisórios.
Ainda em 1975, Manuel Maria Múrias elogiou, nas páginas da revista Resistência,
o discurso de Jaime Neves a propósito do 25 de Novembro, em que este terá falado, «em
tom ligeiro e depreciativo, no tal pluralismo»1100 que os Nove diziam defender e pretender
implementar em Portugal. Para Múrias, Jaime Neves, terá, desse modo, «estarrecido» a
cúpula militar do Movimento das Forças Armadas, demonstrando «o mais completo e
absoluto apartidarismo, um total desprezo pelas ideologias. Para os comandos [...]
pluralismo, socialismo, fascismo, comunismo, corporativismo, centrismo e outros ismos
aí a dançar nas horas do mundo, são palavras que só têm substância enquanto praxes. Se,
na prática, resultam no bem do povo – são boas; se não resultam – são más»1101. Manuel
Maria Múrias considerava, claro está, que o pluralismo, o centrismo, o Socialismo e o
Comunismo já haviam demonstrado cabalmente que não serviam para o povo e para o
país. Por outro lado, reduzindo todos os «ismos» a palavras sem substância, o autor tornaos igualmente aceitáveis enquanto experiência e iliba os crimes do fascismo português –
que, de resto, na sua interpretação da história nacional, se terá revelado um sistema
adequado a Portugal e que alcançara o desenvolvimento do país em harmonia os seus
valores, tradições e missão ecuménica. A defesa do pluralismo político, que serviria
sobretudo ao PCP, tornou o 25 de Novembro numa vitória de Pirro. Para o jornalista, o
golpe, tendo posto fim a uma pretensa ditadura comunista, viera instaurar outra: a do
Partido Socialista. Em suma, limitara-se a substituir «o internacionalismo estalinista do
camarada Cunhal» pelo «internacionalismo pequeno-burguês do sr. Melo Antunes e do
sr. Soares»1102 – simples alterações de cosmética que não davam resposta satisfatória às
necessidades do país e ao que o povo do Norte teria exigido aquando dos ataques às sedes
do Partido Comunista.
Também Manuel de Portugal elevou Jaime Neves à condição de figura
providencial da contra-revolução portuguesa. Em «Obrigado, Jaime», crónica publicada
em 13 de Dezembro de 1975, o comando é retratado como encarnando «a força dum
Povo, a determinação duma raça, o sentido cósmico duma espécie. É tua bravura um Hino
de Liberdade. É a tua coragem uma sinfonia de portuguesismo. [...] quando te vi, no
dealbar do 25 de Novembro, [...] bravo entre os bravos, ouvi dentro de mim oitocentos
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anos de História a bradarem em uníssono: vai ali Portugal»1103. Símbolo nacionalista,
continuador da gesta que teria feito frente aos espanhóis e aos franceses para alcançar ou
defender a independência nacional e destemido combatente anti-comunista. Assim
procurou a Direita fazer de Jaime Neves o militar modelo e o chefe desejado, e da unidade
de Comandos da Amadora o exemplo para as demais companhias militares. Ao contrário
dos Nove e de outros que, após o desfecho do golpe, se deram por satisfeitos com os
resultados obtidos e prontos a participarem na nova ordem política, a Direita via em
homens como Jaime Neves a esperança de ir mais além nos seus projectos contrarevolucionários, anti-comunistas, anti-democráticos e de restauração possível da presença
colonial portuguesa em África.
De facto, descreveu José Freire Antunes, militares e civis direitistas, no decurso
das operações de 25 de Novembro, exigiram, «sem pudor, a cabeça dos comunistas, a
repressão sumária. Estes cantadores da morte querem enfiar cem mil comunistas nas
cadeias e na ilegalidade. O que pressupõe, naturalmente, que desejam uma polícia política
para os meter na ordem, um Estado altamente repressivo e o regresso ao salazarismo, em
suma»1104. Foram, contudo, contrariados pelo Grupo dos Nove, que impediu uma
revanche que seria, atendendo às palavras de Freire Antunes, violenta e assassina. O autor
destacou, igualmente, a firmeza então demonstrada por António Ramalho Eanes: se «o
homem que teve o destino deste país na mão, quisesse fazer rolar cabeças, só tinha de dar
mãos largas aos comandos profissionais e a Jaime Neves»1105. Esta atitude pacificadora
de Eanes, tal como a demonstrada por Melo Antunes, valeu-lhe a crítica impetuosa da
Direita, que, em Julho de 1979 e pela pena de Manuel Maria Múrias, o acusou de ter
conduzido um «contragolpe comunizante [...] para impedir a ilegalização do Partido
Comunista»1106 e para permitir que Portugal se transformasse numa «linha de retaguarda
segura para as futuras brigadas internacionais»1107, que haveriam de combater o fascismo
espanhol caso esse país não evoluísse no sentido da democracia liberal e pluralista.
Mais comedido na caracterização dos propósitos do Grupo dos Nove e de quantos
ao seu lado alinharam no 25 de Novembro, Jaime Nogueira Pinto considerou apenas, em
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Setembro de 1976, que «o abortado golpe esquerdista fizera outra vez a balança tombar
para o centro»1108, no que se pode entender como uma derrota para a Esquerda marxista
e para a Direita nacionalista, ainda que permitindo a ambas continuarem a sua intervenção
política. Já Álvaro Pais responsabilizou a Direita que se acomodara no CDS e no PPD
pela insuficiência dos resultados alcançados em 25 de Novembro. Para o autor, foi uma
«direita mole, desavergonhada, masoquista, antes vermelha que morta» a que «colaborou
objectivamente com o grupo dos Nove na anulação das consequências do 25 de
Novembro» e que «retirou ao movimento nacional e popular anti-comunista de 75 as suas
características regeneradoras e patrióticas»1109. Assim, além dos militares e partidos
«moderados» e dos comunistas interessados na sua auto-preservação, também uma
«direita dos interesses», sedenta de se integrar plenamente no regime democrático
pluralista e de beneficiar das suas oportunidades – ainda que, para isso, tivesse de abdicar
ou de subverter parte essencial do corpo doutrinário que efectivamente defendia – terá
também traído o que considerava ser a revolta nacional anti-comunista e antirevolucionária que pusera o país a arder e à beira da guerra civil na segunda metade de
1975.
Contudo, uma atitude esperançosa e apaziguadora no pós-25 de Novembro pode
ser encontrada, também, em publicações direitistas como a revista Resistência e o
semanário O Sol. José Henriques Mota, no artigo «Salvar uma Revolução degradada e
desastrada», descreve um cenário económico e social de grande crescimento do país e de
desenvolvimento das ex-colónias durante os últimos anos do Estado Novo e caracterizou
o 25 de Abril e o período revolucionário que se lhe seguiu como destruidores de tudo o
que a nação alcançara, da sua pluricontinentalidade, do seu prestígio e da sua posição no
mundo. Apesar da acérrima crítica à Revolução nas páginas da Resistência, Henriques
Mota não deixou de proclamar, contudo, que não se poderiam deixar murchar «as
esperanças renascidas em 25 de Novembro» e que essa «será a melhor maneira de
expressar a gratidão nacional aos bravos militares, corajosos e incorruptos que então nos
livraram de uma guerra fratricida... e são autênticos representantes do autêntico exército
português»1110.
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No mesmo sentido, e discorrendo sobre a anunciada dissolução do Movimento
Democrático para a Libertação de Portugal, Manuel Arnão Metello, admitindo que o
MDLP constituiu «uma reserva nacional – militar, política e psicológica – contra a
escalada comunista»1111 que teria, na sua opinião, decorrido entre 28 de Setembro de 1974
e 25 de Novembro de 1975, asseverou que o golpe do final de 1975 e a realização das
primeiras eleições legislativas, em 25 de Abril de 1976, retiravam «a razão de ser»1112 à
existência de um movimento daquele tipo. Ou seja, apesar de não ter alcançado os seus
principais objectivos, a nova situação política nascida do 25 de Novembro não justificaria
já o recurso a meios violentos de acção – cujo emprego não condenou, nem criticou –, na
medida em que se permitira o regresso a Portugal dos principais quadros políticos e
ideológicos da Direita, assim como a sua expressão pública através da imprensa do
pluralismo demo-liberal.
No segundo número do semanário O Sol, dirigido por Vera Lagoa, Carlos Lacerda
defende que o 25 de Novembro provocou alterações profundas na vida política nacional
e que, por conseguinte, deveria originar uma ampla reflexão, à direita, quanto aos métodos
de organização e de actuação. Em primeiro lugar, advogou a realização de eleições
legislativas o mais rapidamente possível, por forma a que a Assembleia da República e o
Governo pudessem reflectir a nova correlação de forças. Para que estas se pudessem
realizar e ser realmente representativas da vontade do povo português, teria de se criar
um clima de paz e de ordem públicas. Para lograr esse desiderato, entendia, seria
fundamental a colaboração da Direita radical, que deveria optar pela «cessação das
provocações, de desforras, pelo fim de incidentes tais como bombas, agressões
pessoais»1113. Isto porque o caos, a violência e a desordem apenas beneficiariam os
comunistas e não a Direita, como certamente desejariam. Em segundo lugar, Lacerda
apelou para que a Direita não se detivesse à procura de um chefe carismático e
providencial que a guie à conquista do poder – «não é hora de mensagens messiânicas,
de comunicações mediúnicas, e sim de voto livre e um mandato claro»1114. Semelhante
prudência e reserva recomendou aos civis e aos militares conotados com o Estado Novo:
já não era – ou ainda não chegara – o seu tempo e, por conseguinte, deviam abster-se de
procurar influenciar o desenvolvimento do processo político português, sob pena de
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serem prejudiciais e limitadores do potencial eleitoral da Direita. No fundo, concluiu
Carlos Lacerda, «é tempo de deixar que um vento de renovação varra todo esse belo País
de ponta a ponta e lhe renove não só o elenco das ideias como o dos personagens.
Pessoalmente, estou convencido de que seria um erro trágico promover a volta de gente
de dantes»1115. Assim, um dos presumíveis apoiantes e financiadores dos grupos contrarevolucionários sediadosno Brasil ou formados a partir daquele país fazia um
significativo alerta à navegação: a estratégia política da Direita portuguesa não poderia já
passar pela luta armada e terrorista, nem almejar o regresso a 24 de Abril de 1974. Novas
figuras, menos conotadas com o regime deposto, deveriam aproveitar as condições
abertas pelo 25 de Novembro para, com discurso e métodos de acção renovados,
reconstruírem uma Direita harmonizada com o regime democrático e capaz de alcançar o
poder através da via eleitoral, tornando-se a corrente política mais votada e, por
conseguinte, a mais representativa do pensamento, da vontade e das aspirações nacionais.
Retrospectivamente, a análise histórica direitista do 25 de Novembro haveria de
considerá-lo «uma meia vitória»1116, que, tendo permitido afastar a Esquerda
revolucionária do comando do Movimento das Forças Armadas, não logrou «ordenar
politicamente o país em termos de se poder recuperá-lo económica e socialmente»1117.
Para António Quadros, o golpe de Novembro foi também uma «semi-vitória, quer porque
era demasiadamente tarde para reparar a catástrofe de uma descolonização anti-nacional
e fautora dos regimes de ditadura marxista [...], quer porque foi mantida sem emendas
uma Constituição cuja liberdade é contraditada pela institucionalização do Conselho da
Revolução [...], quer enfim porque foram conservadas situações chocantes de ditadura do
proletariado, de colectivização e de apropriação partidária em vastas áreas do país»1118. É
por se ter tratado, para a Direita, simultaneamente, de uma vitória e de uma derrota que
Jaime Nogueira Pinto se lhe referiu como «match nulo»1119 e como «Thermidor» da
Revolução portuguesa1120. Em termos mais dramáticos, mas representativos da angústia,
do pessimismo e da insatisfação com que a Direita radical encarou os resultados concretos
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Idem, ibidem, p. 7.
«25 de Novembro: uma vitória militar que se transformou numa derrota política». A Rua, 25 de
Novembro de 1976, n.º 34, p. 13.
1117
Idem, ibidem, p. 13.
1118
QUADROS, António – A Arte de Continuar a Ser Português. Lisboa: Edições do Templo, 1978, p. 32.
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PINTO, Jaime Nogueira – «Editorial: As Palavras e as Armas». In PINTO, Jaime Nogueira – Visto da
Direita: 20 anos de Futuro Presente. Lisboa: Hugin, 2000, p. 42.
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PINTO, Jaime Nogueira – «Tempo de Coruja». O Diabo, 10 de Fevereiro de 1981, n.º 215, p. 8.
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do 25 de Novembro, no romance Novembro, Nogueira Pinto encerrou a obra com o
seguinte diálogo entre um taxista e um activista contra-revolucionário:
«– Ganhámos, não foi?
– Se quer que lhe diga, não sei. Acho que perdemos todos. Mas podia ter sido
pior»1121.

1121

PINTO, Jaime Nogueira – Novembro, p. 634.
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4 – «Ser da Direita não é nenhum privilégio, é um sacrifício»: acção,
pensamento e transformações à Direita (1976-1985)
4.1 – «Ninguém em Portugal, neste momento, tem o exclusivo da Direita»: a
reorganização do campo político da Direita radical a partir de 1976
O 25 de Novembro de 1975 e o esgotamento do ciclo revolucionário – podendo
ainda a aprovação da Constituição da República Portuguesa, em 1 de Abril de 1976, e o
processo conducente à criação, em 1979, do Serviço Nacional de Saúde, em 1979, ser
vistos como pontos de chegada de acções iniciadas no biénio 1974-1975 – abriram, de
facto, novas condições de possibilidade à intervenção política da Direita.
Lestos a explorar as vicissitudes do novo cenário político-institucional, porém
expectantes face aos desenvolvimentos e inflexões que pudessem ainda ocorrer, os
direitistas deram prova da sua vitalidade e da sua reorganização. Numa primeira fase,
fizeram-no através do aparecimento de novos periódicos e editoras, de uma influência
crescente sobre as linhas editoriais de alguns jornais já existentes e de um apoio ao Centro
Democrático e Social nas eleições legislativas de 1976. Numa segunda fase, e
entusiasmados pelo relativo sucesso obtido pelas suas iniciativas editoriais, alguns
elementos da Direita radical lançaram-se à tarefa de recuperar o Partido da Democracia
Cristã e de criar novos partidos e frentes eleitorais direitistas, como o Movimento
Independente para a Reconstrução Nacional (MIRN), chefiado por Kaúlza de Arriaga, o
Partido da Aliança Portuguesa (PAP), lançado por Manuel Pires de Morais, ex-deputado
à Assembleia Constituinte eleito pelo CDS, a Frente de Ressurgimento Nacional
(FRATERNA), iniciativa de Joaquim Mendes e do tenente-coronel Camilo Rebocho Vaz,
e a Frente Nacional (FN), esta última impulsionada por Manuel Maria Múrias e que teve
em Diogo Miranda Barbosa o seu porta-voz.
Por outro lado, no plano associativo e cultural, a Direita terá enfileirado com ou
dinamizado, entre outras organizações, a Confederação de Agricultores Portugueses
(CAP), a Confederação da Indústria Portuguesa (CIP), a Associação Liberdade e
Democracia, a Associação dos “Malfeitores” da Ditadura Gomista-Gonçalvista, a InterOrganização dos Refugiados (IOR), o Movimento Nacional de Fraternidade Ultramarina
(FRAUL), a Associação do Ex-Residentes ou Naturais do Ultramar (ARNU), o Projecto
I, o Movimento Nacional dos Empresários Usurpados (MNEU), o Movimento para a
Defesa dos Direitos dos Accionistas das Empresas Nacionalizadas/Associação de Defesa
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dos Direitos dos Accionistas (ADDA), a Comissão Nacional dos Desalojados e
Emigrantes, a Confederação dos Interesses dos Desalojados (CID), a Comunidade dos
Refugiados de Timor (CRT), a Renovação – Associação Nacional de Estudos Políticos e
Sociais, o Círculo de Estudos Sociais VECTOR, a União dos Espoliados da Revolução
de Abril (UERA), a Confederação dos Espoliados Portugueses (CEP), a Federação de
Associações dos Desalojados (FAD), a Juventude Nacional Revolucionária (JNR), o
Movimento Nacionalista (MN), a Frente Nacional Revolucionária, a Associação
Portuguesa dos Prisioneiros Políticos Anti-Marxistas (APPAM), a Associação dos ExPresos Políticos Anti-totalitaristas (AEPPA), a Associação de Vítimas da Reforma
Agrária (AVRA), o Instituto de Estudos Portugueses (IEP), a Frente de Libertação
Nacional-Sindicalista (FLNS) e a Associação de Estudos e Intervenção Política –
Impulso.
A extensa listagem de associações, grupos e frentes compilada por Ricardo
Marchi, apesar da profusão de siglas e da aparente constelação de organizações, não pode
ser entendida como um indicador de longevidade, de capacidade de actuação ou de
congregação de um número significativo de aderentes1122. Antes aponta no sentido de
uma atomização de esforços à Direita e, reportando, por exemplo, às organizações que
pretendiam representar os retornados, de um clima de competitividade e animosidade
entre vários sectores que buscavam a liderança incontestada da Direita portuguesa. Se
alguns destes grupos conseguiram manter, durante certo período, actividade regular e
alguma influência junto do universo ao qual se dirigiam (novamente, o exemplo dos
retornados foi o de maior sucesso), outras ter-se-ão limitado à publicação de um
comunicado, de uma nota de imprensa ou de uma declaração de intenções.
Por conseguinte, mais do que revelar uma vitalidade direitista, consideramos este
desdobrar da Direita radical em dezenas de colectivos sectoriais uma tentativa de captar
para o seu campo político o conjunto dos portugueses que, de uma ou de outra forma, se
poderiam sentir lesados ou defraudados pela Revolução e lançar, num quadro supra e
extra-partidário, círculos de reflexão que permitissem uma intervenção metapolítica
passível de influenciar, em primeiro lugar, quadros dos partidos políticos
institucionalizados (PPD e CDS) e, depois, jornalistas e cronistas da imprensa periódica
e, por intermédio destes, a opinião pública. Por outro lado, a proliferação de associações
atesta também uma tendência grupuscular da Direita radical, motivada quer por quezílias
1122
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pessoais entre os dirigentes ou proponentes das várias iniciativas, quer por estratégias
individuais de poder (pense-se na colagem de Galvão de Melo aos grupos de retornados),
quer ainda pela exacerbação de desencontros ideológicos que, encarados de forma
sectária, conduziram à multiplicação a que vimos fazendo referência.
A Extrema-Direita priorizou a intervenção junto dos retornados, procurando
capitalizar o seu descontentamento em relação ao modo como foi efectuada a
descolonização e à falta de condições de subsistência encontradas em Portugal, dos
empresários e dos accionistas das empresas, dos bancos e das terras nacionalizados e dos
que se consideravam perseguidos políticos da Revolução. Por outro lado, fenómenos
como o ressurgimento do Movimento Nacionalista, em 1977, e a criação da Juventude
Nacional Revolucionária, em 1979, terão procurado dar resposta ao anseio, sobretudo nos
sectores mais radicalizados da juventude nacionalista, de um agrupamento político que
defendesse e assumisse abertamente o legado teórico e prático do nazi-fascismo.
Tendo por objectivo reflectir, essencialmente, sobre as ideias da Direita radical e
existindo já um estudo aprofundado sobre a sua dimensão político-partidária, realizado
por Riccardo Marchi, entendemos que para um conhecimento dos processos de formação,
de participação eleitoral e de declínio dos partidos direitistas da segunda metade dos anos
1970 se deverá consultar a obra supracitada1123. O mesmo se aplica às dinâmicas de poder,
de influência e de capacidade de intervenção dos restantes grupos enunciados. Contudo,
partindo das fontes da própria Direita e para melhor entendimento dos seus postulados
ideológicos, que adiante discutiremos, não deixaremos de fazer uma breve resenha crítica
das suas iniciativas editoriais e dos períodos de entusiasmo e de desilusão vividos pelos
sectores que nelas se empenharam nas eleições legislativas de 1979 e 1980.
No que concerne às iniciativas editoriais direitistas, destacaram-se, no plano dos
periódicos, o aparecimento, em Dezembro de 1975, do jornal O Dia e do semanário Vária
8. Em 1976, nasceram os dois semanários que, no período compreendido por esta
investigação, melhor representaram e divulgaram o ideário e as propostas políticas da
direita radical. Referimo-nos a O Diabo, dirigido por Vera Lagoa, e A Rua, dirigido por
Manuel Maria Múrias – o último assumindo inequívoca e plenamente, quer através da
linha editorial, quer através do corpo redactorial, o papel de principal órgão de imprensa
da Direita portuguesa. Jornais como O Primeiro de Janeiro, O Comércio do Porto, o
Jornal Novo, o Tempo e O País, este último criado em Janeiro de 1976, com matizes
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ideológicas diversas, reforçaram o seu pendor anti-revolucionário e anti-marxista e
criaram, na comunicação social portuguesa de então, uma rede de diários e semanários
alinhados com o CDS e com ala mais conservadora do Partido Social-Democrata (PSD)
e, portanto, um poderoso instrumento de influência social e política. Por fim, devemos
realçar que o Jornal Português de Economia & Finanças, até 1980, e a revista
Resistência, até 1983, mantiveram a sua actividade com alguns períodos de maior
irregularidade ou até de suspensão temporária de publicação.
No campo da edição livreira, destacaram-se a Editorial Intervenção, o Centro do
Livro Brasileiro, as Edições do Templo, as Edições Fernando Pereira, as Edições
Afrodite, as Edições Abril, a Selecta, a Literal, a Braga Editora e as Edições Roger
Delraux, assim como a publicação de obras pelas empresas detentoras de A Rua, do Jornal
Português de Economia & Finanças e da revista Resistência.
A Intervenção, propriedade do editor Waldemar Paradela de Abreu, foi
particularmente activa entre 1976 e 1980, tendo editado, entre outros, trabalhos de
Sanches Osório, Jorge Jardim, Pompílio da Cruz, Adriano Moreira, Alpoim Calvão, Vera
Lagoa (pseudónimo de Maria Armanda Falcão), Luiz Aguiar, Kaúlza de Arriaga, Augusto
Cid, António Marques Bessa, Franco Nogueira, Pinheiro de Azevedo e Jaime Nogueira
Pinto. Os nomes enunciados permitem aferir que a editora de Paradela de Abreu procurou
ser a casa de representantes das várias famílias direitistas, incidindo a maioria das obras
publicadas na crítica ao processo revolucionário e à descolonização.
O Centro do Livro Brasileiro, com escritórios em Lisboa, no Porto e em Luanda,
fora criado nos anos 1960 e, a partir de 1977, editou obras de Kaúlza de Arriaga, José
Augusto de Vasconcellos e Sá e Manuel Branco (pseudónimo de Manuel Amaro
Bernardo).
As Edições do Templo, propriedade de José Valle de Figueiredo e Luís Sá Cunha,
deram à estampa, entre 1977 e 1980, livros de António Marques Bessa, Jaime Nogueira
Pinto, Silvino Silvério Marques, Marcel Lefèbvre, José Miguel Júdice, João Bigotte
Chorão, Barradas de Oliveira, Afonso Botelho, António Ferro, António Quadros,
Amândio César, Alain de Benoist, Eduardo Freitas da Costa, António Manuel Couto
Viana e Pinharanda Gomes.
Relativamente à Editorial Intervenção, distingue-se por uma menor amplitude
ideológica no quadro da Direita portuguesa – as Edições do Templo albergaram,
sobretudo, os quadros intelectuais da Direita nacionalista radical – e uma maior propensão
para a edição de obras menos centradas na intervenção política imediata e mais dedicadas
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a um trabalho de discussão filosófica, política e cultural. Nesse sentido, as suas edições
são fundamentais para a compreensão do pensamento direitista português.
Fernando Pereira foi detentor das Edições Fernando Pereira e das Edições
Afrodite e a sua linha editorial, no que concerne a livros de natureza política, privilegiou
o anti-comunismo (publicação de 26 Anos na União Soviética: Notas de Exílio do Chico
da CUF, de Francisco Ferreira), a divulgação de autores heterodoxos da Direita (como
Julius Evola, Alain de Benoist e Robert Moss) e a crítica do processo revolucionário
(destacando-se autores como Mattos Gomes, Eduardo Freitas da Costa, Domingos
Mascarenhas e José Dias de Almeida da Fonseca).
As editoras de Fernando Ribeiro de Mello, apesar de terem publicado obras de
vários autores direitistas não se esgotavam, contudo, na divulgação desse ideário político.
Na área da poesia, por exemplo, deram à estampa trabalhos de autores que não se
enquadravam na Direita, alguns encontrando-se mesmo nos seus antípodas.
A Braga Editora, a Literal e a Selecta consagraram o seu trabalho editorial,
essencialmente, à crítica da descolonização e da situação vivida pelos retornados,
havendo, evidentemente, algumas excepções. Por estas três editoras foram publicadas
obras de, entre outros, Adulcino Silva, Paula Maria, António Manuel Cravo Cascais,
Adriano Moreira, Manuel de Resende, João M. da Costa Figueira, Reis Ventura, Sá
Pereira, Melo Machado, Inácio de Passos, Francisco Cazal-Ribeiro e António Maria
Zorro.
Mais voltadas para a teorização do nacionalismo português e para a divulgação do
pensamento direitista, as Edições Roger Delraux editaram trabalhos de Dominique de
Roux, Marcel Lefebvre, António Ferro, Fernando Gouveia, André Coyné, Gustave Le
Bon e Thomas Molnar.
Por fim, as Edições A Rua publicaram obras de António Manuel Couto Viana,
Clotilde Mesquitela, Amândio César, Afonso Lopes Ribeiro e Fernando Jasmins Pereira.
A Editorial Resistência deu à estampa textos de Amândio César, Jorge Borges de
Macedo, Manuel Damásio, António da Cruz Rodrigues, José Pequito Rebelo e Miguel
Ângelo Teixeira e Melo.
O rol alargado de associações, jornais, editoras e autores publicados tem por
finalidade, sobretudo, ilustrar três elementos que, para nós, se revestem da maior
pertinência para a compreensão da Direita no período que vai de 1976 a 1979,
essencialmente, mas cujos reflexos se estendem, em alguns casos, até 1980 ou 1981: i)
disponibilidade financeira; ii) capacidade de iniciativa; iii) tentativa de harmonização das
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diferenças ideológicas ou, pelo menos, de concessão do direito de expressão a todas as
que se inseriam no campo da Direita radical.
A disponibilidade financeira, pelo menos até 1979, é comprovada pelo
considerável investimento que foi efectuado para afirmar e divulgar os projectos políticos
direitistas, mesmo tendo em conta os desencontros entre os seus principais ideólogos e
activistas. Não deixa de ser revelador que o financiamento das iniciativas editoriais da
Extrema-Direita portuguesa tenha declinado abruptamente – assim interpretamos o
encerramento quase simultâneo de vários jornais e editoras – a partir da primeira eleição
vencida pela Aliança Democrática (AD) e o concomitante afastamento do Partido
Socialista da governação. Revendo-se ou não integralmente nas concepções políticas da
Direita radical, os seus mecenas terão entendido que a sua utilidade se havia esgotado
uma vez alcançada a vitória eleitoral da Direita institucionalizada e adaptada ao sistema
demo-liberal. O progressivo definhamento das iniciativas editoriais direitistas após a
Revolução ou o corte total dos apoios demonstra, por outro lado, que não eram autosustentáveis e que, por conseguinte, o universo abrangido e consumidor das suas
publicações não era suficientemente significativo ao ponto de garantir a sua existência
independente e financeiramente viável. A esta equação, devemos também acrescentar o
conjunto de quadros da Direita radical que terão visto na «Direita possível» da AD um
meio mais eficaz de aplicação de algumas ideias e propostas que caracterizavam o seu
campo político de origem. Entre a «guetização» num extremo do espectro político cujas
possibilidades de crescimento se previam reduzidas e uma estratégia de concessões à
Democracia e ao pluralismo que permitisse salvaguardar a perspectiva de intervenção
directa na governação, de capacidade de influência junto da opinião pública, de formação
de novos quadros nacionalistas aptos a operar no novo regime, e de reversão, ainda que
mais lenta do que o desejado, do legado político do período revolucionário, parte
significativa da Direita terá optado, pragmaticamente, pela segunda opção.
Apesar das inflexões e das concessões ulteriores, em 1976, o financiamento
permitiu uma dinâmica e uma capacidade de iniciativa notáveis à Direita radical. Certo é,
também, que se apenas houvesse dinheiro mas não existissem figuras dispostas a tomar
em mãos esse trabalho e corporizar uma luta política que estaria longe de se apresentar
fácil, tal dinâmica nunca teria sido atingida. Nesse período de maior dinamismo, fôlego
financeiro e disponibilidade de quadros, a Direita radical surgiu com: i) associações e
partidos que procuraram ir ao encontro dos sectores da sociedade portuguesa cujo
ressentimento ou descontentamento em relação à Revolução poderiam explorar; ii)
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jornais e revistas que almejaram, através da linha editorial e do estilo discursivo
privilegiado, despertar o interesse quer do público menos letrado e mais sensível a um
discurso populista, sensacionalista e belicoso, quer do público mais erudito através da
publicação de artigos de maior aprofundamento ideológico e de conceptualização e
discussão teóricas em torno do que eram, do que poderiam e do que deveriam ser o
nacionalismo e o direitismo portugueses; iii) editoras que, tal como os periódicos, se
empenharam na diversificação das suas publicações e dos públicos aos quais se dirigia
cada uma delas, dando à estampa trabalhos de pendor mais imediatista e, por conseguinte,
mais simplista mas que permitiam uma rápida identificação dos descontentes com o
período revolucionário, tratando o que consideravam ser os crimes de uma
descolonização «entreguista», conflituante com os interesses e a história nacionais e
submetida aos ditames das grandes potências internacionais, assim como os principais
aspectos do «terror gonçalvista»: reforma agrária, nacionalizações, supressão da Direita,
descalabro económico, incompetência governativa, anarquia social e censura; iv) editoras
que, por outro lado, contemplavam ainda a edição de ensaios de maior fôlego e
profundidade sobre o projecto nacional que o país deveria adoptar, sobre o
desenvolvimento que a Direita radical deveria buscar, de discussão da história e dos
elementos intrínsecos da Direita portuguesa, bem como a divulgação das novas propostas
direitistas que iam sendo formuladas na Europa, sobretudo as da Nova Direita francesa.
Para este processo, concorreram jornalistas, filósofos, militares, políticos e
cronistas, entre outros intelectuais direitistas, convergentes ou não quanto à estratégia e
aos meios de acção imediatos, militando nos partidos da Direita parlamentar e
institucional, nos da Direita radical ou em nenhum, crentes nas virtudes da intervenção
político-partidária ou adeptos da acção metapolítica, de passado nacional-revolucionário,
salazarista ou marcelista. É no quadro desta heterodoxia ideológica, deste desconcerto
quanto às formas de acção e de organização, deste desafinar de estilos e de públicos-alvo,
que devemos salientar o esforço realizado pela Direita: para se afirmar no novo quadro
político, não olhou a divergências na hora do seu reaparecimento – essas seriam
exacerbadas e conduziriam à grupusculização crescente a partir de 1977.
O empreendimento de comunicação e de doutrinação direitista mais significativo
do período 1976-1981 foi, sem dúvida, o semanário A Rua. Dirigido por Manuel Maria
Múrias, director do «Telejornal» da RTP entre 1963 e 1968 (tendo sido afastado do cargo
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por influência de Marcelo Caetano1124) e, depois do 25 de Abril, colaborador do jornal
Bandarra, do qual sairiam apenas dois números em virtude da suspensão que lhe foi
aplicada na sequência do 28 de Setembro de 1974, e da revista Resistência, propôs-se, em
Abril de 1976, iniciar o «combate do futuro» com o «único jornal da Direita que não é do
Centro»1125.
Mais de cinco anos decorreram entre a publicação do primeiro e do último
números de A Rua, entre fases de maior optimismo e períodos de desilusão, sendo
constantes as referências a uma contínua e crescente crise financeira. O jornal procurou,
com diferentes níveis de abrangência, representar as várias famílias direitistas ao longo
desse lustro de existência. A análise do primeiro e do último editoriais do semanário
permite-nos apreender, ainda que de modo sintético, os projectos auspiciosos que
marcaram o seu início e a sua evolução até 1979, mas também a descrença final, o
sentimento de que, de alguma forma, o esforço fora em vão e não colhera, pelo caminho,
os apoios esperados e que entendia merecidos.
Em 8 de Abril de 1976, Manuel Maria Múrias apontava, como vimos, ao «combate
do futuro». Uma guerra política que o periódico prometia vir a travar tendo em conta que
«o que resta de Portugal não se defende em casa – defende-se na rua. [...] Nas ruas se
fazem as revoluções – e nós trazemos a revolução necessária»1126. Reclamando para si a
representação da Direita nacional, advertiu, contudo, que a revolução desejada não
correspondia a um regresso ao passado. Rejeitou a recuperação do regime deposto, das
suas formas de funcionamento e organização política, da sua organização social e da sua
cúpula dirigente – uma posição incongruente com o reclamar da herança salazarista que
regularmente se verá nas páginas do jornal. Afirmando que os direitistas representados
por A Rua se recusavam «a viver agarrados a cadáveres»1127, Múrias reivindica ainda o
seu estatuto de independência face ao Estado Novo – não tinham sido deputados à
Assembleia Nacional, não tinham feito parte da sua elite tecnocrática e não tinham, ainda,
sido funcionários ou subsidiados das maiores empresas do país, ao contrário de muitos
que, tendo-o sido, se apresentaram, no pós-25 de Abril, como arautos da Democracia, do
pluralismo e da liberdade.
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Prosseguiu com o rol de ataques de que alegava terem sido vítimas durante o
processo revolucionário: presos, perseguidos, espancados, roubados e torturados – a tal
aura de resistência ao «terror vermelho», ao novo «despotismo revolucionário», que os
tornaria, aos seus olhos, os que em melhores condições estavam de defender os interesses
nacionais. Contudo, e pretendendo demonstrar uma superioridade, uma fibra e uma
integridade que os faria pôr os desígnios nacionais acima de quaisquer desejos
mesquinhos de vingança ou de ajuste de contas com o passado recente, afirmou Múrias:
«regressamos sem ódio, a apresentar a factura e a ensinar-lhes a eles (à Esquerda inepta
e néscia) como se defende a Pátria [...]; como se reconstrói a Pátria que destruíram; como
se ganha a Revolução que perderam»1128.
Por conseguinte, procuravam fazer crer, o que os movia não era, de todo, um
reaccionarismo restauracionista ou uma vulgar vindicta política contra a Esquerda.
Iniciavam a batalha com os olhos postos no futuro – «porque o Futuro sendo de Deus, é
nosso. Nesta guerra com razão/temos Deus por capitão»1129. Tendo, segundo defendiam,
a razão, a vontade, a capacidade e a bênção divina, o futuro pertenceria, irrefutavelmente,
à Direita que encabeçavam.
Outro factor também enunciado por Manuel Maria Múrias como garante do êxito
futuro da Direita radical prende-se com a percepção de que esta corresponderia aos
anseios e às necessidades do «povo popular, contra o populacho anti-povo. Somos a
Direita – a Direita que eles receiam. Somos mais e somos melhores. E mais fortes [...].
Somos a Direita: regressamos para reassumir a Pátria»1130. Assim, simultaneamente, o
director de A Rua punha em causa a reivindicação da representação das ruas e do povo
como sendo um exclusivo da Esquerda revolucionária, retomando a narrativa associada à
«maioria silenciosa» que atribuía à Direita, ou pelo menos às forças à direita do PS, a
tutela ideológica das grandes massas nacionais, fazendo da Direita a família política
numericamente mais forte, e, por último, confundindo, simbioticamente, a Direita com o
povo português, posto que só ela, na sua concepção político-ideológica, defenderia
verdadeira e intransigentemente os interesses nacionais, logo, e de forma concomitante,
os da população. Posto isto, Múrias não hesitou, então, em afirmar: «somos a Vitória que
nos espreita»1131.
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No «Estatuto Editorial» do semanário, precisa-se que «A Rua é um jornal da
Direita, apartidário, anti-marxista, pluralista e personalista»1132. Múrias declarou que o
periódico se encontrava aberto «verdadeiramente a todos que, connosco, queiram
calcorrear os íngremes lajedos da reconstrução, da ressurreição e da reconquista
revolucionária de Portugal»1133. Não obstante este apelo à unidade e à superação de
divergências ideológicas menores e de quezílias pessoais mesquinhas em prol da defesa
dos desígnios nacionalistas que A Rua se propunha prosseguir – e que era,
simultaneamente, uma tentativa de contrariar o sectarismo que os opositores lhe
apontavam –, resulta evidente que um ideário tão vincado, radical e previamente
estipulado e anunciado só muito dificilmente poderia, efectivamente, congregar à sua
volta uma federação das várias sensibilidades direitistas. Pelo contrário, propiciava
apenas a aproximação e a colaboração daquelas que se inseriam no campo da Direita
radical e que, com o decurso dos acontecimentos entre 1976 e 1981, se haveriam de
reduzir progressiva e significativamente, sobretudo após as vitórias consecutivas da
Aliança Democrática em 1979 e 1980 e os desaires eleitorais da Extrema-Direita, que
levaram muitos dos direitistas mais destacados a enveredarem pela combate cultural e
pelo apoio, cínico ou convicto, transitório ou não, à «Direita possível».
Apesar dos planos ambiciosos, do sucesso futurado e das previsões acerca do
papel que A Rua desempenharia no reacordar da Direita nacionalista e no seu percurso
até à recuperação do poder, a verdade é que o jornal passou por vários períodos de aguda
crise financeira demonstrativos da sua incapacidade de auto-sustentação e da sua
inviabilidade económica. A comprová-lo, logo em 26 de Agosto de 1976, no seu
vigésimo-primeiro número, Múrias alertou que A Rua enfrentava «graves perigos
financeiros que fazem perigar a própria vida do jornal»1134, apelando a uma maior
divulgação do semanário por parte dos seus leitores e, consequentemente, ao aumento das
vendas e do número de assinantes, assim como à formação da Liga dos Amigos de A Rua,
que teria por missão «recolher fundos para este jornal, de forma a que ele possa continuar
a viver – e possa ser melhorado com mais variedade de assunto – e muito melhor
informação que é rara e cara. Precisamos de dinheiro. Já! A nossa existência, como jornal

1132

«Estatuto Editorial». A Rua, n.º 1, 8 de Abril de 1976, p. 2.
MÚRIAS, Manuel Maria – «A Guerra d’A Rua». A Rua, n.º 1, 8 de Abril de 1976, p. 2.
1134
MÚRIAS, Manuel Maria – «Editorial: Não feche A Rua». A Rua, 26 de Agosto de 1976, n.º 21, p. 3.
1133

311

de oposição independente, está nas mãos dos nossos leitores. [...] é necessário organizar
a Direita. A Liga dos Amigos de A Rua pode ser o núcleo dessa organização»1135.
Os avisos acerca da insustentabilidade do jornal e da iminência da sua suspensão
ou do seu encerramento definitivo foram recorrentes. O director do jornal voltaria ao
tema, de forma mais extensa e aprofundada, no editorial da edição de 18 de Novembro de
1976. Afirmava então que, se não se resolvessem imediatamente os ingentes problemas
de tesouraria, no mês seguinte os leitores já não encontrariam A Rua nas bancas.
Solicitando donativos e o crescimento das assinaturas, Manuel Maria Múrias estabeleceu
como metas para a sobrevivência do jornal: i) no imeadiato, a recolha de mil contos até
ao final de Novembro desse ano; ii) a médio prazo, alcançar a cifra de cinco mil assinantes
até Junho de 19771136.
Poucos meses depois da meta temporal definida por Múrias para alcançar as cinco
mil assinaturas, em 15 de Setembro de 1977, era comunicado que A Rua suspenderia a
sua publicação por tempo indeterminado e até serem sanadas as questões financeiras.
Asseverando que lhe era dolorosa tal decisão, o director do semanário da Direita radical
dizia ser impossível continuar a suportar «permanentemente um deficit de tesouraria que
ronda os 2400 contos»1137. Um desfecho que, não sendo imprevisível, tendo em conta os
vários alertas que Múrias havia regularmente lançado, foi sendo adiado graças ao «crédito
até ao limite do impossível»1138 que os fornecedores do jornal lhe foram concedendo e
aos mil e duzentos contos angariados entre os leitores. Contudo, as assinaturas anuais, em
Setembro de 1977, quedavam-se pelas mil e quatrocentas, muito aquém das cinco mil
exigidas por Múrias até Junho desse ano. A estas dificuldades, somar-se-ia o aumento do
custo do papel em cerca de 34%, incremento de despesa incomportável para uma
publicação que se encontrava já deficitária do ponto de vista financeiro. No fundo, como
afirmou Múrias, limitaram-se «a adiar um desfecho doloroso»1139 e, em certa medida,
anunciado.
Conquanto, de momento, a situação fosse financeiramente inviável, A Rua não
estava disposta a encerrar definitivamente e a abandonar a missão a que se propusera no
seu primeiro número. Por isso, Manuel Maria Múrias apelou, uma vez mais, aos «leitores
1135
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militantes» para que contribuíssem, na medida das suas possibilidades, para a
reestruturação e o saneamento financeiros do semanário. Nesse sentido, a empresa
detentora do jornal passaria a sociedade anónima, abrindo-se à subscrição de títulos, tendo
por meta um aumento do capital social para seis mil contos1140. Considerando que a
«suspensão de A Rua é uma grande vitória das Esquerdas – que se acentuará caso não
reaparecermos»1141, Múrias, arvorando-se também em representante da Direita radical,
confundia a sorte da publicação com a do seu campo político e não se mostra disponível
para baixar os braços:
vencidos, mas não convencidos, paralisamos hoje; vitoriosos e muito mais fortes
recomeçaremos amanhã. Enche-se-nos o coração de fé. Se a não tivéssemos, nem sequer
teríamos regressado ao combate depois de tanto tempo na prisão, depois de termos visto
destruir Portugal, após tantas ruínas e tanta miséria, e tanta desvergonha – de tanto sangue.
Sangue nosso que correu lá longe; sangue nosso que pode voltar a correr, feridas reabertas
pelos golpes duma governação suicida.1142

Não eximindo o corpo redactorial das tarefas urgentes para a reabilitação do jornal
e continuando a considerá-lo um instrumento vital para o combate político e cultural à
Esquerda revolucionária, à Social-Democracia e à Direita envergonhada de o ser, Manuel
Maria Múrias exortou os seus «leitores militantes», os camaradas do nacionalismo
revolucionário e todos os direitistas empenhados no afastamento do Partido Socialista do
governo, na reversão das principais medidas revolucionárias passadas a letra da lei e na
revigoração do campo político nacionalista em força de poder a não desperdiçarem, por
falta de apoio financeiro, um órgão de imprensa com as características de A Rua, até
porque «há a Pátria por reconstruir pedra por pedra. Há a sua defesa intransigente para
além das ideologias e dos oportunismos. Há que abrir os olhos para a luz aos que os
cerram sem querer. Há que permanecer no combate»1143. «O combate do futuro» dependia
agora da generosidade de todos quantos o desejassem, realmente, ver a ser travado. O
futuro de A Rua e da sua luta far-se-ia com o apoio dos homens, em nome da pátria e,
claro, «com a graça de Deus»1144.
Pouco mais de dois meses decorreram até o jornal voltar a ser publicado. A data
escolhida para o seu reaparecimento não poderia ser mais simbólica: 1 de Dezembro de
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1977, 337 anos depois da Restauração da Independência e data em que a Direita
organizava uma manifestação de massas de forte pendor nacionalista. Remetendo,
justamente, para o nacionalismo como valor supremo que o guiava a si e ao jornal que
dirigia, Manuel Maria Múrias intitulou o editorial em que abordava o ressurgimento do
semanário nas bancas «Por Portugal». Nesse texto, começou por fazer notar que a decisão
de voltar a editar o periódico era deveras arriscada, mas mais do que necessária:
em primeiro lugar porque não nos pareceu justo sacrificar os nossos primeiros accionistas,
por culpa dos últimos; em segundo lugar porque nos pareceu necessário erguer de novo a voz
neste momento particularmente crítico da vida nacional. [...] a nossa voz erguendo-se pode
[...] dissipar muitas dúvidas – e evitar os perigos do oportunismo, e do conformismo, e da
tentação para a respeitabilidade que é comum a todos quantos pretendem inserir-se no
sistema.1145

Voltava A Rua, disposta a prosseguir a luta contra a Democracia – «paródia trágica
do que deveria ser»1146 – e contra a «partidocracia», «pela salvação de Portugal, para além
da metafísica das ideologias, concretamente agarrados à terra e à gente que somos,
substantivamente portugueses»1147 e pelo correcto enquadramento político dos direitistas
portugueses, contribuindo, pela actividade doutrinária e pela acção política, para que estes
não sucumbissem às tentações degenerantes da Direita parlamentar e, inerentemente, às
da Democracia, da «partidocracia» e de uma política que, defendiam, era contrária aos
interesses nacionais. Dizendo arriscarem-se à ruína financeira pelo país, esperavam um
correspondente esforço e apoio financeiro dos «leitores militantes» que possibilitasse a
viabilização e a melhoria, a longo prazo, do jornal que se pretendia afirmar como o órgão
de comunicação social de referência para os direitistas portugueses.
Sem nunca deixarem de ser referidas as necessidades e as dificuldades de
tesouraria de A Rua, o jornal passou por uma fase de crescente ânimo e confiança face à
perspectiva de participação da Direita radical nas eleições legislativas de 1979 e que
ocorreu através da inclusão dos Independentes da Direita nas listas do Partido da
Democracia Cristã. Apesar de não terem conseguido eleger qualquer deputado nas
eleições de 2 de Dezembro de 1979, os 72.514 votos obtidos pelo PDC/Independentes de
Direita encheram de entusiasmo alguns elementos da Direita nacionalista, que viram
nessa votação, ainda que modesta, um patamar a partir do qual estariam reunidas as
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condições objectivas para um crescimento sustentado e continuado da representatividade
eleitoral da Extrema-Direita portuguesa.
Contudo, menos de um ano depois, nas eleições legislativas de 5 de Outubro de
1980, a coligação PDC-MIRN/PDP-FN ficou-se pelos 23.819 votos, sendo ultrapassada
pela coligação Partido Operário de Unidade Socialista-Partido Socialista dos
Trabalhadores (83.095 votos), pelo Partido Socialista Revolucionário (60.496 votos),
pelo Partido Trabalhista (39.408 votos) e pelo Partido Comunista dos Trabalhadores
Portugueses (35.409 votos). Desta feita, a coligação da Direita radical foi a nona mais
votada e atrás dela ficaram apenas o Partido Democrático do Atlântico (8.529 votos) e a
Organização Comunista Marxista-Leninista Portuguesa (3.913 votos).
À ilusão e às projecções de um significativo resultado eleitoral que a levaria à
Assembleia da República seguiram-se, no campo da Direita nacionalista que se empenhou
na intervenção político-partidária, a desilusão, a assunção da derrota e a tomada de
consciência de que o seu projecto político não cativava sequer parte apreciável do seu
próprio eleitorado que, táctica e cinicamente, dera o seu voto à Aliança Democrática,
contribuindo, assim, para a maioria absoluta alcançada por esta coligação. Iniciativas
editoriais como a de A Rua passaram também a obter menor financiamento, ficando a sua
utilidade e a sua razão de ser postas em causa. Assim, e, tendo em conta a grave crise
financeira em que o jornal sempre viveu, não causou surpresa que, cerca de meio ano
depois das referidas eleições, em 22 de Maio de 1981, Manuel Maria Múrias redigisse a
certidão de óbito do semanário. Num número de apenas quatro páginas e com um único
texto, «Nós retiramo-nos», Múrias efectuou um balanço, algo amargurado, da meia
década de existência do jornal. Por um lado, reforçava a preponderância do factor
financeiro para o encerramento de A Rua, não perdendo a oportunidade para agradecer a
quantos, ao longo dos anos, haviam permitido a sua sobrevivência através das assinaturas
e dos donativos. Subentende-se, simultaneamente, uma crítica àqueles que, pertencendo
ao campo ideológico que A Rua procurou representar e impelir à acção, não se
empenharam na divulgação do jornal, não angariaram publicidade para as suas páginas e
não contribuíram, de todo ou na medida das suas possibilidades, para a viabilização
financeira e para o sucesso político do semanário nacionalista radical que, no entender de
Múrias, tinha por missão reorganizar a Direita de modo a que esta pudesse voltar a
governar os destinos do país. Deste modo, para o jornalista, «A Rua esgotou-se financeira
e politicamente; durante certo tempo cumpriu a sua missão; alteradas que foram as
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circunstâncias que provocaram o seu aparecimento, justifica-se friamente o seu
desaparecimento»1148.
Na nota de despedida, Manuel Maria Múrias censurou os que inicialmente, por
simples interesse de estratégia político-partidária, incentivaram e financiaram o
surgimento e a publicação regular de um jornal com as características de A Rua e que,
uma vez alcançados os seus objectivos políticos, retiraram o seu apoio e condenaram o
semanário e a Direita radical enquanto força política a um lento definhar. Referia-se,
nomeadamente, à cúpula do CDS, que, tendo estimulado o nascimento do periódico,
buscava, ao mesmo tempo, captar o eleitorado de Extrema-Direita nas eleições
legislativas e nas eleições autárquicas de 1976 (logo no seu primeiro número, A Rua
declarou o seu apoio ao CDS, assim como deu à estampa uma entrevista de duas páginas
com Diogo Freitas do Amaral1149) e descolar-se da imagem de agrupamento político mais
à direita do espectro partidário português – alimentar o aparecimento e a expressão
pública da Direita radical reforçava a imagem centrista que o CDS pretendia transmitir.
Uma vez inserido na nova ordem política (a partir da participação no II Governo
Constitucional com o Partido Socialista), tendo já captado eleitores, militantes e quadros
intelectuais, políticos e técnicos da Direita radical e, por fim, tomando parte decisiva na
construção de uma coligação direitista capaz de vencer eleições e de governar com
maioria absoluta, o CDS deixou, naturalmente, de ver utilidade no patrocínio de
iniciativas editoriais, associativas ou partidárias à sua direita.
Além de tecer críticas à governação da AD e de considerar errada a opção
pragmática do eleitorado direitista ao ter cerrado fileiras em torno do seu projecto político,
Múrias considerava, ainda assim, que a vitória dessa coligação foi conseguida, em parte
substancial, graças ao trabalho desenvolvido por A Rua desde 1976, que teria permitido
passar de uma composição da Assembleia da República maioritariamente encostada à
esquerda para a viabilidade eleitoral e para a capacidade de mobilização de uma coligação
com as características da Aliança Democrática. Assim, quando o semanário nasceu:
vivíamos ainda no tempo em que ser da direita era quase uma vergonha. [...] nós fomos a
pedra no charco e clarificámos as águas – um pequeno remoinho que foi alargando em
círculos, até atirar para a margem a porcaria adensada à superfície. Com incansável
determinação atirámo-nos aos mitos e desfizemo-los quase todos. Fomos os primeiros a
diagnosticar os males principais e o mal de raiz que é a partidocracia. De certa maneira
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deixámo-nos enrodilhar no sistema perdendo-nos para o combate do futuro. Quisemos
conquistar a fortaleza por dentro – e falhámos. [...] Tínhamos esquecido infantilmente de que
a política aqui como em toda a parte é um ofício, de que as pessoas precisam de viver e de
que havendo quem lhes mate a fome, não há razões éticas que justifiquem passar
necessidades.1150

Múrias percepcionava, assim, como fundamental o papel desempenhado por A
Rua em prol da Direita portuguesa: aparecendo, mostrou a sua existência; expressandose enquanto tal, reabilitou-a; mantendo a sua actividade política e doutrinária, tornou
possível que esta, ainda que na sua versão mais moderada, chegasse ao poder. Teria sido
crucial no agrupamento dos principais quadros intelectuais e direitistas em torno de uma
iniciativa editorial que se propôs derrotar a Esquerda, questionar e denunciar o que
considerava serem os «crimes da Democracia» inaugurada em 25 de Abril de 1974. Teria
sido vital, porque provou, à sua escala, que a Direita existia em Portugal, que tinha ideias
e um projecto político, que não se escondia, eufemística e envergonhadamente, sob uma
capa social-democrata, democrata-cristã ou simplesmente centrista e que assumia o
legado estadonovista e colonialista como ponto de partida para a construção das soluções
futuríveis para o reengrandecimento nacional e para a definição dos seus novos desígnios.
Falhou porque, submetendo-se, de início, conscientemente, à estratégia e aos interesses
imediatos de partidos e de personalidades que pretendiam inserir-se no novo sistema, não
cuidou de se consubstanciar e de se afirmar como verdadeira alternativa política. Quando,
descartada pela Direita do sistema – que lhes vedou a entrada de candidatos para as listas
da Aliança Democrática –, procurou dar o salto para formas de organização políticopartidária que permitissem a representação, na Assembleia da República, era demasiado
tarde.
Por ingenuidade, inabilidade política ou necessidade de submissão à estratégia
eleitoral do CDS em 1976, como meio de, no quadro pós-revolucionário, se financiar e
poder relançar a organização do campo nacionalista, goraram-se as suas hipóteses de, uns
anos depois, obter qualquer tipo de sucesso eleitoral. O apoio concedido ao Centro
Democrático e Social legitimara o partido aos olhos dos sectores mais conservadores da
sociedade portuguesa e alienara parte significativa da base social de apoio de que uma
coligação direitista, como a que concorreu a eleições em 1979 ou em 1980, necessitaria
para poder aspirar à almejada representação parlamentar. Aliás, mesmo no que concerne
aos problemas financeiros que ditaram o fim de A Rua e à utilização oportunista que
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muitos dela teriam feito, o director do jornal afirmou «que o dinheiro não nos faltaria se
as pessoas sentissem que nós éramos necessários para lhes defendermos os interesses
pessoais ou políticos»1151. Assim, e cumulativamente, reaprendeu que as forças antisistémicas não conseguem, pelas vias do próprio sistema, vencê-lo e transformá-lo, ou,
nas palavras de Múrias, não podem «tomar a fortaleza por dentro».
Provada a irrelevância eleitoral da Extrema-Direita, perdidos os apoios iniciais e
mesmo os do seu próprio campo político e desfeitas as ilusões acerca da possibilidade de
restauração do nacionalismo radical como substracto ideológico da governação do país,
Múrias e os militantes da Direita radical que se mantiveram fiéis à sua estratégia
encontraram-se «quase sozinhos não aceitando nem a soltura dos costumes políticos, nem
a degradação dos costumes morais. Sem ambição de poder, perdemos a substância dos
nossos próprios objectivos»1152. Sendo altamente questionável que a Direita radical não
tivesse ambições de mando, a verdade é que a luta pareceu, cada vez mais,
irremediavelmente perdida e, «conscientes disso, os mais lúcidos dos nossos
abandonaram-nos – e passaram a dizer o que tinham a dizer nos jornais que apoiando
embora o aliancismo, lhes davam essa liberdade»1153.
Manuel Maria Múrias encerrou a dolorosa despedida de A Rua proclamando,
relativamente ao futuro do país e da Direita: «nós já cá não estaremos para ver. A quem
nos fechou a porta cabe agora a tarefa de a tentar reabrir. É justo e razoável que
procuremos afastar-nos para dar lugar a outros. Há momentos em que a maior coragem é
a de saber retirar. Nós retiramo-nos»1154.
A meia década de existência do semanário ficou marcada por uma relação
conturbada com o CDS, pelos apoios financeiros iniciais, pela capacidade de congregação
em torno de um projecto editorial dos seus principais quadros intelectuais1155, pelas
posteriores dificuldades de tesouraria, pela perda de quadros políticos para o CDS e para
o PSD, pela ingénua e precoce ilusão motivada pelos resultados eleitorais obtidos em
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1979 e pela posterior decepção, com o aparente abandono do combate nacionalista. Como
já mencionámos, Riccardo Marchi estudou essa esfera da intervenção direitista na
segunda metade dos anos 1970, do ponto de vista da organização político-partidária, da
participação nas eleições legislativas de 1979 e de 1980 e das polémicas, das quezílias e
dos abandonos entre os direitistas, aliás fundamentais para o seu conhecimento.
Dados os objectivos da nossa investigação, e tendo presente o artigo em que
Manuel Maria Múrias anunciou o encerramento de A Rua, afigura-se-nos relevante
discutir a suposta retirada deste e de outros autores do jornal do combate político da
Direita radical e a crítica implícita aos que, ao longo da existência do jornal, passaram a
escrever em publicações de orientação editorial aliancista. De facto, transitaram, em
diferentes períodos, de A Rua para o semanário O Diabo cronistas e jornalistas como Luiz
Aguiar, Miguel Alvarenga, António Maria Zorro, Nuno Rogeiro, António Marques
Bessa, Jorge Borges de Macedo e Jaime Nogueira Pinto. A partir de 22 de Fevereiro de
1982, o próprio Manuel Maria Múrias passaria a assinar nesse jornal, semanalmente, a
crónica «Missas Negras». Mais tarde, em 1983, aquando do lançamento do Semanário,
dirigido por Victor Cunha Rego, cujo primeiro propósito consistiu em fazer oposição,
pela Direita, ao governo do Bloco Central, encontraremos no seu corpo redactorial antigos
cronistas e jornalistas de A Rua, como Luís Sá Cunha, Jaime Nogueira Pinto e António
Marques Bessa, numa equipa em que se destacavam, entre outros, José Miguel Júdice
(também cronista de O Diabo), Paulo Portas e Marcelo Rebelo de Sousa.
Esta aproximação à circulação de quadros intelectuais direitistas pela imprensa
representante das várias famílias da Direita, embora muito sintética e merecedora, por si,
de um estudo mais aprofundado que aqui não teria cabimento, atesta, ainda assim, como
os principais elementos da Extrema-Direita portuguesa souberam adaptar-se, em cada
momento, à correlação de forças no país e no seio do seu próprio campo político. Por
conseguinte, adoptaram as estratégias possíveis de intervenção e de alcance de um público
cada vez maior para as suas ideias, garantindo não só a sua sobrevivência política como
uma maior eficiência do combate metapolítico que, sobretudo a partir de 1979-1980, se
propuseram travar contra a pretensa hegemonia cultural e ideológica do marxismo.
No fundo, parece ter-se desenvolvido gradualmente na Extrema-Direita a
consciência da inviabilidade imediata da via político-partidária e de intervenção
institucional no quadro das novas regras e instituições democráticas. Mais cedo para uns
do que para outros, surgiu clara a certeza de que o Centro Democrático e Social e o Partido
Social-Democrata iriam absorver o eleitorado direitista, conservador e tradicionalista. As
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forças, os meios e os homens de que a Direita ainda dispunha seriam malbaratados,
desgastados e desacreditados numa estratégia política que visasse o sucesso eleitoral
como meta urgente.
Inserindo-se nos partidos da Direita parlamentar, apoiando, explícita ou
implicitamente, a Aliança Democrática e procurando influenciar grupos de discussão que
congregassem as franjas da Direita do sistema e da que lhe era exterior, através das
relações pessoais e de uma presença regular nos órgãos de imprensa ligados ao
«aliancismo», os quadros da Extrema-Direita portuguesa intentaram o que pela via
eleitoral não poderiam obter naquele momento histórico: influir sobre as linhas políticas
dos partidos da AD e, por esta via, na governação. Não era, decerto, nem o governo nem
a política que defendiam, mas permitia, de todo o modo, reverter, anular ou alterar muito
do que foi alcançado no biénio revolucionário de 1974-1975.
Entretanto, cedendo no domínio político-partidário, a presença de cronistas da
Direita radical em publicações de maior tiragem, de maior expressão nacional e lidas por
um leque de pessoas com sensibilidades político-ideológicas mais abrangentes foi um
passo adiante no verdadeiro «combate do futuro»: a batalha das ideias e a da reabilitação
política da Direita. Para os seus objectivos a longo prazo, era mais relevante criar e
divulgar uma propaganda crescentemente aceite pelos portugueses do que esgotar-se em
querelas eleitorais que mostravam não produzir quaisquer resultados. Era mais útil obter
um ascendente ideológico sobre militantes e dirigentes do PSD e do CDS do que exaurirse na promoção de novos chefes e de novos partidos e coligações que o pragmatismo
eleitoral direitista condenaria sistematicamente ao falhanço.
Recordando a tese de Jacques Ellul sobre a propaganda, nomeadamente acerca da
necessidade de esta ser total, «contínua e duradoura»1156, a Direita radical – ou, pelo
menos, a parte correspondente aos seus quadros mais capazes – tomou consciência das
virtudes e das potencialidades da intervenção metapolítica, cultural e propagandística. Era
tempo
de atingir e de englobar o homem todo e todos os homens. [...] assediar o homem por todas
as vias possíveis, tanto na ordem dos sentimentos como na das ideias, pela acção sobre a
vontade ou sobre as necessidades, pelo consciente e pelo inconsciente [...]. Fornece[r]-lhe ao
mesmo tempo um sistema global de explicação do mundo e motivos imediatos de acção.
Estamos aqui na presença da organização do mito que tenta apoderar-se da totalidade da
pessoa. Pelo mito que cria, a propaganda, pelo seu lado, impõe uma imagem global, de
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conhecimento intuitivo, que não é susceptível senão de interpretação – única, unilateral, e
que exclui qualquer divergência.1157

Com efeito, a presença regular em vários órgãos de imprensa visou e,
parcialmente, logrou instaurar uma narrativa histórica e política que, nos seus grandes
eixos, pode ser apreendida, através da repetição e da intuição, na perspectiva de Ellul,
como: i) reabilitação da figura de António de Oliveira Salazar e do Estado Novo,
apresentando como negativos destes as pretensas corrupção, criminalidade, anarquia,
ingovernabilidade, delapidação de recursos e o exercício de cargos políticos como meio
de enriquecimento pessoal que seriam inerentes à Democracia e ao pluralismo partidário;
ii) reescrita histórica da colonização e da descolonização portuguesas e convicção de que
os homens que estiveram relacionados com a última foram «criminosos» que, consciente
e deliberadamente, lesaram os interesses nacionais; iii) reintrodução e normalização do
discurso nacionalista; iv) instigação do sentimento anti-comunista e anti-democrático.
A «organização do mito» salazarista, por exemplo, iniciada em 1976 e
continuamente desenvolvida, manifesta-se, ainda hoje, numa parte da sociedade
portuguesa que vê nesse mito uma verdade «única, unilateral, e que exclui qualquer
divergência». Esta percepção por uma parcela da população – assim como muitos outros
«mitos» propagandísticos forjados, inicialmente, pela Extrema-Direita e que foram,
progressivamente, veiculados e reforçados por personalidades ligadas ao mainstream
político – demonstra que a estratégia direitista foi eficaz nos seus propósitos. E, mesmo
não tendo as suas principais figuras chegado alguma vez à direcção política do Estado, as
suas ideias, mais ou menos condicionadas, chegaram através de um pretenso CentroDireita cada vez mais encostado à Direita do espectro político. A título de exemplo,
remetemos para um artigo de Miguel Cardina, «O lugar do colonial nos discursos de
Aníbal Cavaco Silva», em que o autor evidencia, através da análise das comunicações do
ex-Presidente da República nas cerimónias oficiais do Dia de Portugal, uma narrativa
valorativa do colonialismo português face aos demais colonialismos europeus1158. A este
propósito, convém também recordar que Cavaco Silva se referiu, em 2008, ao Dia de
Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas como «Dia da Raça», lapsus
linguae com o qual remeteu para a designação utilizada pelo Estado Novo.
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Ora, o sucesso da estratégia de combate cultural seguida pela Extrema-Direita –
e, com o passar dos anos, abraçada por sectores direitistas tidos como mais moderados –
permite discutir a tese de Riccardo Marchi, que, tendo por base os insucessos eleitorais
de 1979 e 1980 e a incapacidade de a Direita radical se constituir como bloco político
forte e coeso, aponta para a inexistência da Direita. Marchi recupera para o título da sua
obra um artigo de Eduardo Freitas da Costa publicado no semanário A Rua, em 7 de
Setembro de 1978, em que este declara ser «costume observar-se que a direita não se sabe
organizar, não tem capacidade para se defender, nem mostra a menor habilidade para
assaltar o poder; que a direita não aparece, não vai votar quando é preciso, nunca promove
esmagadoras mobilizações de massas; que a direita é apática, passiva, não se mexe, não
se agita nem agita quem quer que seja»1159.
Essas alegadas incapacidades da Direita, para Freitas da Costa, dever-se-iam ao
facto de que, «provavelmente, [...] a chamada direita como entidade política, não existe
e nunca existiu»1160. Não discutindo aqui o teor das afirmações de Miguel Freitas da Costa
– reflectiremos sobre a Direita, as suas ideias, e as suas auto e hétero-representações
adiante –, bastará recordar a história da primeira metade do século XX europeu e o
recrudescimento das direitas nacionalistas e populistas do início do século XXI para
contraditar o cerne da tese do autor.
Tendo estudado e reflectido sobre o comportamento organizacional e partidário
das Direitas extra-parlamentares – a classificação remete, desde logo, para um universo
que será medido em função da representatividade eleitoral – entre 1976 e 1980 e fazendo
uma completa descrição dos principais factos, personalidades e episódios relacionados
com essa dimensão da Direita radical portuguesa, Marchi concluiu que «não há uma causa
única, mas uma pluralidade de factores, endógenos e exógenos às próprias direitas extraparlamentares, cuja concomitância explica a grave crise na qual esta área política se
apresenta na alvorada da década de 80»1161. A «grave crise» apontada por Riccardo
Marchi só é aceitável se à análise da Direita radical aplicarmos o viés da sua organização
partidária e associativa e, mesmo nesse caso, se considerarmos que dessa «grave crise»
se excluem todos os que, indivíduos ou publicações, atempadamente identificaram na
estratégia eleitoralista um erro e dela se afastaram. De facto, uma parte da Direita radical
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enfrentava, no início dos anos 1980, uma crise motivada pelo insucesso das suas apostas
estratégicas. Contudo, a derrota da via eleitoral e o esgotamento de um modelo
jornalístico e propagandístico de divulgação das ideias direitistas só podem ser
acometidas aos que, até 1980-1981, insistiram nessa via. Com efeito, à margem da
aventura eleitoral de 1980 e como já fomos dando nota, afirmou-se à Direita a consciência
da necessidade de, no imediato, privilegiar a intervenção metapolítica, de influência junto
da opinião pública e dos partidos da Direita parlamentar e de formação de novos quadros
intelectuais – desiderato que, com diferentes graus de sucesso e de eficácia, foi sendo
alcançado. É nesse sentido que entendemos o surgimento de novas iniciativas editoriais,
como, por exemplo, as revistas Futuro Presente e Terceiro Milénio, ou uma representação
crescente da corrente nacionalista em periódicos como O Diabo ou o Semanário, entre
outros. Por outro lado, as vitórias eleitorais da Nova Direita anglo-saxónica com Margaret
Thatcher, no Reino Unido, em 1979, e Ronald Reagan, nos Estados Unidos da América,
em 1981, e os contributos teóricos da Nova Direita europeia galvanizaram as Direitas
portuguesas e obrigaram os seus quadros mais capazes a reequacionar a identidade e o
modelo de comunicação do seu campo político. Não abdicando, por exemplo, do
conservadorismo em matéria de costumes, vemos afirmar-se paulatinamente, na Direita
radical, um discurso económico mais liberal, correspondendo aos programas e às agendas
políticas de Thatcher e de Reagan. Ou seja, podendo aceitar-se que uma parcela da Direita
atravessava, no alvor dos anos 1980, uma «crise grave», não acompanhamos a
generalização dessa situação ao conjunto das várias sensibilidades da Direita radical. Pelo
contrário, e certamente não ignorando os insucessos eleitorais passados, esta concentravase num plano de intervenção a longo prazo e numa redefinição da sua própria identidade
que permitiriam garantir à Direita um futuro mais promissor. De resto, e como afirmou
Jaime Nogueira Pinto, em Outubro de 1980, na sequência das eleições legislativas:
nestes termos, se certos grupos concorreram a eleições e foram vencidos, não é a Direita que
é derrotada nessas eleições e muito menos na Vida Nacional. São esses grupos e nada mais.
[...] E se há, de uma vez por todas, que escolher, nós sabemos que escolher é também perder,
abandonar, deixar pelo caminho coisas e pessoas; ou seguir, diferentemente, caminhos que
até então foram comuns. Talvez seja, desta vez, esse momento.1162

Relativamente aos factores endógenos do que considerou ser a «grave crise» que
a Direita extraparlamentar atravessou no início dos anos 1980, Marchi apontou: i) «a

1162

PINTO, Jaime Nogueira – «A Direita e as direitas». O Diabo, 21 de Outubro de 1980, n.º 199, p. 7.

323

indefinição identitária»; ii) «o personalismo da elite dirigente»; iii) a «fraca radicação
territorial» que se traduzia em «fragilidade organizacional»; iv) «o carácter grupuscular,
a indisponibilidade para passar do movimentismo à organização partidária, a tendência
para a cisão mais que para a convergência, a ausência de estratégia comum concertada
em momentos decisivos como na ascensão da AD»1163.
A propósito da «indefinição identitária», Riccardo Marchi relevou, como
elementos determinantes para essa caracterização, a recusa dos partidos e quadros
políticos da Direita radical em assumir a herança estadonovista e a «hesitação em
posicionar-se na direita do espectro político»1164, não deixando, contudo, de sublinhar que
A Rua não rejeitou nunca esse posicionamento. Não obstante, segundo o autor, o jornal
ter apoiado o CDS até 1979, isso não impediu que, a partir de 1977, surgissem as
primeiras críticas ao partido e, no ano seguinte, subissem de tom e passassem a ser uma
constante no semanário dirigido por Manuel Maria Múrias1165. Quanto ao primeiro
aspecto enunciado por Marchi, remetemos para o exposto no ponto 2.4 deste trabalho e
que contraria, sobretudo ao nível dos posicionamentos individuais e editorais aí citados,
a assunção clara do legado de António de Oliveira Salazar e do Estado Novo. Do ponto
de vista partidário e eleitoral, Manuel Maria Múrias, candidato pelos Independentes de
Direita nas listas do Partido da Democracia Cristã às eleições legislativas de 1979, no
primeiro tempo de antena dessa candidatura transmitido na RTP referiu-se duas vezes a
Salazar, «primeiro lembrando a sua “chefia genial”, sob a qual a Direita “reconstruiu
Portugal arruinado pela partidocracia”. Depois prometendo que, fiel ao seu ensinamento,
a Direita Independente só não discutirá – nem Deus, nem a Pátria, nem a Família»1166.
Ainda no campo da coligação PDC/Independentes de Direita, a campanha
eleitoral teve no comício realizado no Pavilhão dos Desportos, em 27 de Novembro, um
dos seus momentos mais marcantes. Na sua edição de 29 de Novembro de 1979, A Rua
ilustrava, na sua manchete, o acontecimento com uma foto de vários jovens de braço
estendido, fazendo a tradicional saudação fascista. Nesse mesmo comício, Múrias
proclamava: «governou a Direita Portugal ao longo de meio século. Reivindicamos para
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nós essa herança gloriosa. [...] Não temos de nos envergonhar de coisa alguma. [...] Nós
somos os que não se renderam no 25 de Abril»1167. Se é certo que estas e outras
declarações conduziram à desistência do almirante Pinheiro de Azevedo, primeiro
candidato do PDC pelo círculo eleitoral do Porto, e que, após essas declarações, passou a
apelar ao voto na AD, a efectiva evocação e reivindicação do legado salazarista foram
feitas por Manuel Maria Múrias em nome de toda a coligação e, que haja nota, não
mereceram condenação.
Em 27 de Março de 1980, quando se anuncia a criação da Frente Nacional,
iniciativa impulsionada por Múrias, através do jornal A Rua, pode ler-se, em editorial do
semanário direitista: «orgulhosamente proclamamos que a África começa em Vilar
Formoso»1168. O que é esta declaração partidária se não o reiterar da sua filiação na
doutrina do Estado Novo e de Salazar relativa, no caso vertente, ao império colonial
português? No mesmo sentido, em Fundamentos de uma Ideologia Nacional, opúsculo
editado pelo Partido da Democracia Cristã em 1978, afirma-se: «com o abandono do
Ultramar, o nosso país perdeu o equilíbrio humano e económico em que assentou a sua
vida política nos últimos quinhentos anos. Não foi uma página da história que se virou;
foi o fim de uma época, a negação do que representava a razão de ser da nossa própria
nacionalidade»1169. A reprodução do ideário colonialista de Salazar e do Estado Novo e a
referência ao império colonial como Ultramar e a identificação de Portugal com África
como um corpo uno e indivisível podem ser entendidas de outra forma que não a de uma
reivindicação da herança política do salazarismo? No fundo, a constante remissão para a
mais importante e omnipresente batalha política, diplomática, militar, económica e
ideológica dos últimos anos do governo de António de Oliveira Salazar e do seu Estado
Novo deve ser lida, pelo que lhe é intrínseco, como um acto de inserção de todos os
partidos e indivíduos direitistas que a fizeram, recorrente e continuadamente, numa linha
de continuação da doutrina política e da mundividência herdadas de Salazar.
Quanto a uma pretensa «hesitação em posicionar-se na direita do espectro
político», sendo uma realidade em 1976 e em parte de 1977, a verdade é que nas páginas
dos jornais direitistas, por exemplo A Rua e o Jornal Português de Economia & Finanças,
foram sendo reclamados a reorganização e o reaparecimento da Direita enquanto tal,
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assim como feitos episódicos apelos à constituição de um partido que pudesse agregar
todas as famílias da Direita radical sob uma única sigla partidária e sob uma chefia
comum. Por outro lado, devemos recordar a existência dos Independentes de Direita e o
nome que o MIRN adoptou quando se transformou em organização partidária: Partido da
Direita Portuguesa. Mais, na conferência de imprensa em que é apresentada a coligação
PDC/MIRN/FN às eleições legislativas de 1980, afirmou-se que «só a Direita, porque
natural expressão do património cultural português, sustentando actualizada e
intransigentemente a identidade lusíada, pode proporcionar [...] alternativa» ao estado de
decadência que o país enfrentaria desde o 25 de Abril de 19741170. Com efeito, por
identificação explícita – verificável nos exemplos apresentados – ou pela adopção de uma
narrativa, de um discurso e de um apelo dirigidos aos sectores mais conservadores da
sociedade portuguesa, não nos parece que um dos problemas estruturais da Direita radical
– excluindo o período que vai, grosso modo, de 1974 a 1976 – tenha passado pela recusa
em assumir o seu posicionamento no espectro político, sobretudo se nos cingirmos à
Direita extra-parlamentar estudada por Riccardo Marchi. Tal hesitação, pelo contrário,
identificamo-la mais claramente no PPD/PSD e no CDS, em que os discursos das
respectivas cúpulas partidárias e os programas políticos estiveram sempre à Esquerda do
que era o real posicionamento político das suas bases militantes e de parte significativa
do seu eleitorado.
A não adesão do que seria a sua expectável base social de apoio e, inclusive, de
muitos dos mais destacados quadros intelectuais dessa área políticas às coligações da
Direita radical traduz a percepção da impossibilidade de uma significativa
representatividade eleitoral direitista que, por conseguinte, favoreceu a opção pelo voto
útil no que seria entendido como o “mal menor” – neste caso, o CDS e, depois, a AD.
Essa percepção, e aqui concordamos integralmente com Marchi, prender-se-ia com os
outros problemas endógenos identificados pelo autor da Direita extra-parlamentar
portuguesa: as constantes tentativas individuais de chefia política de Direita e dos seus
partidos – rejeitadas pelos vários sectores direitistas, avivando conflitos interpessoais e
tornando impossível o aparecimento e a afirmação de líderes naturais e incontestados da
Direita sociológica; a visão de alguns destes partidos e grupos como motores de projectos
pessoais de poder e não de reais intentos de representação da Direita; a fragilidade, a falta
de dimensão e a escassa implantação destes partidos no território nacional. Estas
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limitações e contrariedades, assim como uma tendência natural para a grupusculização
tendo por base o sectarismo ideológico, complicaram, e muitas vezes impediram, o
aparecimento de uma Direita radical unida, estrategicamente alinhada e capaz de
mobilizar os sectores sociais que nela poderiam rever-se.
A tendência para a tribalização e para a animosidade e conflitualidade entre os
candidatos – quase sempre auto-propostos – a chefes da Direita, entre os partidos e grupos
que pretendiam representá-la, entre publicações que procuravam afirmar-se como portavozes dessa Direita e entre os seus quadros intelectuais é evidente nas críticas, por
exemplo, do Jornal Português de Economia & Finanças, ao MIRN/PDP, logo aquando
da legalização deste como partido político, devido a declarações de Kaúlza de Arriaga,
em que este teria afirmado que, mesmo sabendo do seu desfecho e da sua evolução, não
teria feito abortar a Revolução de 25 de Abril de 1974. Por conseguinte, para o jornal,
neste momento, em que o 24 de Abril, para milhões de portugueses, é dia nacional, estas
palavras não parecem ser as mais aconselhadas para o futuro presidente do Partido da Direita
Portuguesa! O país quer uma Direita, e não uma meia direita. Quer um partido formado por
homens sem responsabilidades no descalabro em que nos encontramos, e sem posições
dúbias entre a traição de uns e a defesa da Pátria de outros.1171

Apesar do purismo ideológico e da exigência de um imaculado currículo direitista
aqui utilizados como arma de arremesso contra o MIRN/PDP e Kaúlza de Arriaga, Valdez
dos Santos, director da publicação e presumível autor do artigo supracitado, viria a apoiar
a Aliança Democrática em 1979 e em 1980 – de resto, também o MIRN/PDP de Kaúlza
apoiaria a AD em 1979, só indo à liça eleitoral no ano seguinte, integrado no bloco das
Direitas radicais. A este propósito, a publicação de Valdez dos Santos dirigiu, em 1980,
uma duríssima crítica à coligação MIRN/PDC/FN, afirmando que «para além de não
representar a direita portuguesa [...] vai, com certeza, prestar-lhe um mau serviço»1172,
podendo roubar votos à AD e, desse modo, reforçar a posição dos partidos à sua Esquerda.
Assim, concluía, tendo em conta a necessidade do voto útil e o expectável pragmatismo
do eleitorado direitista, que
não se vêem grandes perspectivas para a tentativa de dois agrupamentos direitistas, o PDC e
o MIRN [...] e da recém-nascida FN, de representarem eleitoralmente a direita. Pelo
contrário, da sua tentativa, mesmo apreciável em termos simbólicos, a direita só sairá
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diminuída. Porque tudo indica que é esta a pior altura, desde 1974, para o fazer, já que muitas
das suas cúpulas, quadros e militantes – sem falar nas bases – são, por razões diversas, contra
uma jogada eleitoralista sem horizontes e sem futuro.1173

Jaime Nogueira Pinto, procurando refutar as acusações de traição e de abandono
dirigidas aos direitistas que, em 1980, se recusaram a embarcar no que o Jornal Português
de Economia & Finanças qualificou como uma «jogada eleitoralista sem horizontes e
sem futuro» da coligação PDC/MIRN/FN, demonstrou a divisão reinante entre as hostes
da Direita radical quando escreveu que «ninguém em Portugal, neste momento tem o
exclusivo da Direita; a Direita tem uma pluralidade de grupos, de grupúsculos, de
correntes, de personalidades, de intelectuais, de publicações, de opiniões. Se está dividida
até quanto aos princípios, como não há-de estar quanto às estratégias e ainda mais às
tácticas»1174.
No fundo, como defendia José Miguel Júdice em Fevereiro de 1978 e se
confirmaria nos dois anos seguintes, «as tentativas de federar a direita, todas elas, não
têm mostrado capacidade política suficiente. [...] o problema das “direitas” em Portugal
é, em alguma medida, o facto de nenhum dos projectos conseguir sensibilizar os quadros
políticos e intelectuais sintonizáveis teoricamente com tais projectos. E é também a falta
de qualidade política dos dirigentes potenciais que se apresentam»1175.
Regressando às conclusões apresentadas por Riccardo Marchi, nomeadamente à
sua análise da crise direitista do início dos anos 1980, o autor identificou, para além dos
factores endógenos já apontados e discutidos, os elementos exógenos que teriam
contribuído para essa situação: i) a indisponibilidade do PPD/PSD e do CDS para
dialogarem oficialmente e para se coligarem com os partidos à sua direita, formando a
grande frente anti-marxista almejada por Kaúlza de Arriaga aquando das suas primeiras
movimentações políticas em 19761176 e que não era enjeitada, por exemplo, por Manuel
Maria Múrias1177; ii) a estratégia de captação de quadros intelectuais e políticos da
Extrema-Direita levada a cabo pelo PPD/PSD e pelo CDS, dirigida não só aos que eram
militantes do MIRN e do PDC mas também aos que haviam feito parte da efémera
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existência partidária da Direita entre o 25 de Abril e o 28 de Setembro de 1974; iii) «a
capacidade de atracção da AD, sobretudo após as vitórias nas intercalares de 1979, incide
não apenas nas elites extraparlamentares mas, principalmente no eleitorado potencial
desta área política»1178, fenómeno a que também já aludimos. Com efeito, a percepção
generalizada da capacidade eleitoral da Aliança Democrática e a sua dinâmica de vitória
mobilizaram para a sua esfera de influência não só o eleitorado de Centro-Direita como
também aquele que, não se revendo no 25 de Abril de 1974 e, sobretudo, no processo
revolucionário que se lhe seguiu, viu no bloco aliancista a oportunidade de reverter parte
do património político herdado do biénio 1974-1975, assim como a forma possível de
afastar o Partido Socialista da governação do país.
Ainda assim, e apesar de, efectivamente, a sua estratégia eleitoral e políticopartidária se ter esgotado em 1980 e de os que a prosseguiram poderem ter-se sentido
derrotados, desiludidos ou até traídos, não se pode dizer que a Direita radical, no seu todo,
enfrentasse uma grave crise no início da década de 1980 e menos ainda que os seus
desaires eleitorais e a sua incapacidade de formar um bloco político-partidário coeso do
ponto de vista ideológico, organizacional e estratégico possam significar a não existência
da Direita em Portugal. Pelo contrário, e como veremos adiante, uma parte da Direita
radical apercebera-se, ainda antes do falhanço eleitoral de 1980, da inviabilidade da
unificação partidária direitista e da estratégia eleitoralista que alguns seguiram, e virarase para a intervenção cultural, para a mais demorada e menos visível batalha das ideias.
Foi, sem dúvida, um equacionar do futuro da Direita a longo prazo, perante as evidências
que indicavam que qualquer projecto de acção política que visasse objectivos políticos
imediatos estava condenado ao fracasso e, concomitantemente, ao enfraquecimento do
próprio campo ideológico.
Em suma, como escreveu Jaime Nogueira Pinto a propósito do desempenho
eleitoral da coligação PDC/MIRN/FN e da estratégia que a Direita deveria empreender,
fomos alguns, os que nos apercebemos, desde 78, da realidade que só agora, em 5 de Outubro
de 80, e pela experiência vivida outros parecem, felizes ou infelizes, dar-se conta. E desde
então, orientámos o núcleo dos nossos esforços para dois terrenos que nos pareceram os
únicos capazes de, a médio prazo, dar os seus frutos numa acção de reconstrução nacional
[...]. Os dois campos de acção a que nos referimos – a Intervenção Cultural e junto da
Juventude – aliás complementares, pressupunham o abandono ou pelo menos, a
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subalternização da política partidária e eleitoralista e a concentração de esforços no repensar
de Portugal, na criação de um projecto Nacional, que mobilizasse não só os da nossa geração
que ao Ultramar tinham dado o melhor do seu esforço e serviço, na Paz e na Guerra, mas as
Gerações, que não tendo conhecido as grandezas e servidões de ser cidadãos do primeiro e
último império de expressão europeia, estavam receptivas a uma acção, que em nós, era mais
fruto de um imperativo de vontade e de fidelidade interiores e anteriores que de quaisquer
amanhãs que cantam.1179

Os direirististas, depois de seis anos em que viveram o derrube do Estado Novo e
a perda do império colonial, em que terão sido, de acordo com a sua versão, perseguidos,
censurados e espoliados, em que conseguiram, com auspícios prometedores, reerguer-se
e obter financiamento e condições para a publicação de jornais e para a criação de
organizações, em que marcaram o seu posicionamento político-partidário pelo apoio ao
CDS e, depois, esgotado o potencial de representação da Direita radical por parte desse
partido, se lançaram, alguns, no esforço de criação de partidos e de coligações eleitorais,
o desfecho das eleições legislativas de 1980 não podia deixar de ser um rude golpe nas
aspirações e nas esperanças da Direita e de obrigar a um profundo reequacionamento da
sua estratégia, do seu discurso e das suas referências.

4.2 – «Por Deus e pela Pátria»: história, princípios centrais e discurso direitistas
Reflectimos, até aqui, acerca da forma como as Direitas radicais portuguesas
encararam o seu passado – identificação com fenómenos direitistas que lhes foram
anteriores, reivindicação desses legados teórico-práticos e, concomitantemente, o
aproveitamento do que consideraram mais positivo nessas experiências e passível de ser
actualizado como catalisador ideológico da sua proposta para o futuro do direitismo
português – e como se organizaram, actuaram, divergiram e teorizaram no período
posterior à Revolução de 25 de Abril de 1974.
Como vimos, o fim da vigência da ditadura direitista instituída pelo golpe militar
de 28 de Maio de 1926, institucionalizada com a Constituição de 1933 e, segundo
consideravam, em fase de decadência após a morte política de António de Oliveira
Salazar, em 1968, foi um rude golpe, por todas as consequências que acarretou, para a
mundividência da Direita. Foi derrotado o regime pelo qual, apesar de alguns lhe
apontarem erros e falta de assertividade na prossecução de uma política nacionalista e
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revolucionária, se bateram e em torno do qual se organizaram, mesmo tendo em conta
que os anos decisivos da formação da juventude nacionalista, que haveria de dominar a
Direita do pós-25 de Abril, se fez na oposição ao governo de Marcelo Caetano.
Emanciparam-se as ex-colónias e conquistaram a sua independência, destruindo assim a
expressão material de Portugal como nação pluricontinental. A perda do império colonial
constituiu um trauma que as Direitas radicais não conseguiram ultrapassar, desdobrandose em acusações aos governantes portugueses que conduziram as negociações das
independências e em elaborações de novos projectos e desígnios nacionais que partiam,
inevitavelmente, das realidades do colonialismo português, velho de cinco séculos.
O encerramento do ciclo revolucionário, a consolidação da Democracia, das suas
instituições, das suas normas e dos seus partidos, forçou a Direita a reequacionar-se.
Quem era? Que caminhos haveria de seguir? Com quem queria estar? Que bandeiras
deveria erguer? Qual o projecto que, buscando no passado a sua fonte de inspiração,
poderia ser percepcionado como prenhe de futuridade e capaz de mobilizar, primeiro, a
Direita sociológica e, depois, a maioria do povo português? Aderir ao sistema e procurar
conquistá-lo e reformá-lo a partir do interior? Marginalizar-se e constituir-se em reserva
moral que, certa da queda próxima do regime, aguardaria que o poder lhe caísse nos
braços? Abdicar da organização partidária e abster-se da via eleitoral, canalizando todos
os esforços para o combate das ideias, para a formação de novos quadros, para a
formulação de um novo projecto político direitista? Acreditar e lutar por resultados
imediatos? Ou, não acreditando, desenvolver estratégias que possibilitassem a conquista
de objectivos a médio e longo prazo?
Foram múltiplas as vias que a Direita equacionou. Como demos conta no final do
ponto anterior, várias foram tentadas. A estratégia político-partidária e eleitoral provou,
por duas vezes, ser inviável – não produziu um reforço imediato das posições direitistas,
originou o agravamento de divergências e cisões num campo político já de si enfraquecido
e desunido e deu azo à desilusão, à descrença e, em alguns casos, à desistência dos que
prosseguiram, até 1980, esse caminho. Apesar de, em termos de linha editorial, A Rua ter
sido o veículo mediático desta opção de parte da Direita radical e de O Diabo ter optado
pelo apoio estratégico à Aliança Democrática, é nas páginas destes dois semanários que,
essencialmente, se pode acompanhar a discussão, as propostas e as respostas às questões
que anteriormente formulámos.
Antes de mais, devemos frisar que, no período em apreço e a despeito do uso
frequente e auto-referencial do termo «Direita», os direitistas procuraram evidenciar uma
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certa desvalorização desse rótulo político. Embora se identificassem com a
mundividência atribuída a esse campo e aceitassem a filiação ideológica nos mestres da
contra-revolução, esforçaram-se por demonstrar que a existência da Direita é uma mera
decorrência geométrica da ordenação da Assembleia Constituinte da Revolução Francesa.
Empenhar-se-ão na demonstração de que, longe de ser uma novidade política dos séculos
XIX e XX, o que se convencionou classificar como direitismo corresponde, de facto, a
uma longa linhagem que se desenvolveu desde a Antiguidade e cuja conformação
presente era apenas o reflexo da entrada em cena da Esquerda a partir de 1789. Tudo isto
sem, como dissemos, se dissociarem da Direita, sem enjeitarem o seu papel de agentes
dessa família ideológica e sublinhando sempre que existiriam múltiplas Direitas – a
diferença e a falta de unidade intrínsecas e que se manifestariam nos planos do
pensamento e da acção são percepcionadas como elementos distintivos da história, do
carácter e da superioridade deste campo político.
Em 14 de Julho de 1976, Vasco Afonso publicou, no semanário A Rua, o artigo
«Direita e Esquerda no hospital das palavras – primeira reflexão sobre ideias e mitos»,
em que vincou que foi o acaso que ditou que na Assembleia Constituinte francesa de 1789
«os deputados que pretendiam a manutenção do poder real e os que o rejeitaram sentaramse, respectivamente, à direita e à esquerda da cadeira presidencial [...]. Definia-se assim,
de algum modo, a oposição autoridade-liberdade»1180. Logo, não haveria qualquer
justificação ideológica de fundo para a criação do binómio político Esquerda-Direita, mas
tão-só uma fortuita disposição axial que juntou deputados constituintes que partilhavam
posições comuns. Semelhante leitura encontramos no artigo «Direitas e esquerdas»
publicado no Jornal Português de Economia & Finanças, discernindo-se que a tentativa
de, no quadro da Revolução Francesa, procurar fazer corresponder os representantes da
nobreza a posições reaccionárias e os da burguesia a propostas progressistas não
corresponderia ao que, na opinião do autor, se verificou na França revolucionária. Assim,
«entre os burgueses colocados na esquerda, em 1789, havia quem professasse ideias mais
conservadoras que os nobres constitucionalistas, colocados na direita»1181.
Luís Duarte Moreno, nas páginas da revista Resistência, disse ver na Revolução
Francesa o «período do advento da “ideologicracia”» que conduziu à caracterização dos
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conservadores como direitistas e dos «partidários da Democracia e do Poder Popular ou
“terrorocracia”» como esquerdistas. Contudo, e pretendendo evidenciar a insuficiência
do binómio Esquerda-Direita para a compreensão das propostas e dos acontecimentos
políticos dos séculos XIX e XX, afirmou que a evolução do processo revolucionário
francês empurrou, por oposição ao decurso da revolução, antigos partidários da
Revolução para a Direita e, concomitantemente, os que se lhe opuseram desde a primeira
hora para a Extrema-Direita. Fenómeno similar identificou no campo político esquerdista,
onde a Extrema-Esquerda veria na «esquerda moderada» uma força de Direita, no sentido
em que a entende como anti-revolucionária. No fundo, Luís Duarte Moreno procurou
significar que «Esquerda» e «Direita» existem apenas em função e relativamente a quem
emprega os termos e, pelo menos no início, não correspondiam a propostas programáticas
e mundividências claras e unívocas, pelo contrário, teriam sido utilizados para arrumação
esquemática e hétero-referencial pelos grupos revolucionários e reformistas1182.
José Miguel Júdice reconheceu a Direita como uma realidade e, na análise ao
direitismo francês de Oitocentos, destrinçou as três principais famílias desse campo
político: legitimistas, orleanistas e bonapartistas. A primeira caracterizava-se pela sua
recusa intransigente da Revolução, da República e da Democracia, advogando o retorno
ao Antigo Regime, sem quaisquer concessões ao bloco revolucionário. Tradicionalistas e
contra-revolucionários, a sua proposta política assentava num imobilismo ideológico,
social e político que eram, de resto, o seu principal móbil para a acção.
A segunda era
a expressão da burguesia ascendente, interessada na evolução contínua sem modificações do
quadro institucional; fundamentalmente parlamentaristas, eram propícios ao compromisso.
[...] eram naturalmente monárquicos, mas facilmente republicanos, [...] eram desconfiados
com tudo o que pudesse significar demagogia, poder pessoal, autoritarismo, reformismo
intenso.1183

Em suma, o orleanismo corresponderia mais, de acordo com a descrição elaborada
por Júdice, a um bloco de interesses caracterizado pela moderação, pelo compromisso,
pela aceitação das regras do jogo e pelas cedências a um regime que, apesar de não ser o
que idealizava, queria que se mantivesse estável com vista ao desenvolvimento e ao
favorecimento do estrato da burguesia que representava. Maleáveis e anti1182
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revolucionários, buscavam a pacificação social e política como condição indispensável
para a prosperidade dos seus negócios, que, numa escala de prioridades, se encontravam
acima da defesa de purismos ideológicos.
Por fim, a terceira corporizava um sincretismo entre apego ao passado e espírito
reformista, «sonhava com um poder forte, com uma política de grandeza e com a ligação
directa, cesarista, entre o soberano e o povo, sem passagem pelo meio intermédio e
reflector que são as classes políticas e os seus Parlamentos». Nesse sentido, terão sido dos
principais impulsionadores, à Direita, da instauração do sufrágio universal e da adopção,
na impossibilidade de retorno à Monarquia, do Presidencialismo. Para José Miguel
Júdice, que admitia que os bonapartistas fossem os que mais dificilmente se enquadravam
no estereótipo direitista formulado pela Ciência Política, estes «eram talvez os mais
modernos, os que anunciavam as democracias de massa e a personalização do poder»1184.
José Pequito Rebelo, um dos fundadores do Integralismo Lusitano e figura
destacada da Direita radical portuguesa do século XX, questionava, desde logo, a lógica
de rotular como direitista «a comunhão daqueles que simplesmente querem viver
portugueses, e ainda morrer portugueses [...], viver e morrer portugueses, integralmente
portugueses». Por conseguinte, para Pequito Rebelo, a divisão entre blocos políticos
deveria fazer-se, subentende-se, não por um mero e acidental critério geométrico mas sim
entre nacionalistas e internacionalistas (estes entendidos como partido anti-nação ou seus
inimigos internos). Paralelamente, interrogava-se novamente o autor, «nós somos a
Direita porque ocupamos certo espaço ou esse espaço é da Direita porque nós o
ocupamos?». E vai mais longe na sua crítica à identificação do campo nacionalista com
o que se convencionou classificar como Direita, espaço unidimensional que não
contempla a tridimensionalidade que deve marcar o pensamento político («acima» e
«adiante» ou, seguindo a mesma lógica, abaixo e atrás) e que se define apenas em função
da posição relativa de outrem («eu sou da Direita porque tu és da Esquerda»). Assim,
conclui, «a palavra própria para designar a comunhão dos que querem simplesmente viver
e morrer portugueses não seria da Direita, mas simplesmente do Direito». Direito que era
aqui entendido no sentido do respeito e do cumprimento do que consideravam ser as leis
naturais ou divinas inscritas pela tradição nos cânones jurídicos dos Estados europeus1185.
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Também Pedro Soares Martinez, ex-Ministro de Salazar (1962-1963) e um dos
rostos proeminentes da oposição «ultra» ao governo de Marcelo Caetano, questionou a
validade dos conceitos «Direita», «Centro» e «Esquerda» nos mesmos moldes que
Pequito Rebelo o fez. Para Soares Martinez, «os portugueses que põem a Nação acima de
internacionais partidaristas não costumam repartir-se por sectores, ou por bandos.
Constituem uma grande Frente Nacional». Logo, a essa coligação de nacionalistas seria
insuficiente e até redutor classificá-la apenas como sendo «a Direita» ou, numa latitude
ideológica mais ampla, «as Direitas», «porquanto numa união dos portugueses [...] hãode ter lugar orientações muito diversas quanto aos nossos problemas políticos,
económicos e sociais». Pelo que, mais do que alimentar diatribes ideológicas e do que
fomentar a sedimentação e a animosidade Esquerda/Direita, o maior desígnio dos
nacionalistas portugueses passava por pugnarem pela defesa da pátria, nomeadamente nas
suas componentes política, económica, social e cultural. Soares Martinez destacou,
sobretudo, este último campo, e fez depender a sobrevivência do país e a manutenção da
sua independência e autonomia da defesa da «religião tradicional», das «instituições
naturais – entre elas a família» e «do respeito da pessoa humana e das liberdades que lhe
são próprias». Se a essa política nacionalista se quisesse, então, equiparar
ideologicamente a significação do conceito «Direita», o autor estaria disponível para
compreender e aceitar a pertença a esse campo político1186.
Luís de Quadros dedicou-se, igualmente, à desvalorização do antagonismo
Esquerda-Direita e à crítica da preponderância analítica erigida em torno desses dois
conceitos políticos, resultantes, de acordo com o autor, de «uma arenga fantasiosa baseada
(no hoje anquilosado) conceptualismo revolucionário parisino de 1789». Assim, para
Quadros, «é evidente que tais palavras não passam de dois termos políticos adoptados
pelo Demoliberalismo nos seus hemiciclos do parlar e do palrar... Mas hoje em dia
expressões ultrapassadas [...] quanto à real contextura ideológica». Ou seja, encaradas
como invenção política da Democracia, a validade e aceitação da divisão política entre
Esquerda e Direita diminuiria na mesma proporção em que crescesse o descontentamento
face ao regime demoliberal. Como tal, o campo nacionalista não deveria deixar o seu
discurso e a sua auto-caracterização serem impregnados por vocabulário que lhe era
estranho, imposto a partir do exterior e umbilicalmente ligado a uma realidade que
entendia ilegítima e destruidora da ordem natural. Por outro lado, essa identificação
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também não deveria ser fomentada, porque inseriria o campo nacionalista na órbita do
sistema demoliberal que combatia. Por conseguinte, e do mesmo modo que considerava
que o demoliberalismo fora uma experiência episódica e condenada ao fracasso,
«Esquerda» e «Direita» não seriam mais do que uma moda vocabular aplicada à política
que, tal como as demais, acabaria por passar – para Quadros, como vimos, estava já
desactualizada. Para o autor, estes termos «inventados em Paris» tiveram «receptividade
nas sete partidas do mundo, por que singelas, entendíveis até pelos broncos a quem se
permite votar, eleger, no mesmo pé de igualdade com os cérebros mais esclarecidos e
lúcidos de qualquer país. Porém elucubração presunçosa, lirismo em tempo de ócio de
uma cabeça pletórica de desgastados lugares comuns». Deste modo, Luís de Quadros
esvaziou de qualquer conteúdo ou pertinência ideológicos o binómio Esquerda-Direita,
visto como invenção e passageira moda demoliberal, ao mesmo tempo que desferiu um
violento ataque ao sistema democrático, ao voto universal e à concepção igualitária dos
seres humanos. Tal como Soares Martinez, declarou-se partidário do que entende ser o
direito natural e da defesa e recuperação da tradição, entendida como inspiração
indispensável a qualquer projecto de futuro. Por isso, para o autor, «querer arrumar os
homens em “direitas” e “esquerdas” já não tem sentido. Quanto muito poderão eles ser
divididos em “bons e maus”, em preguiçosos e dinâmicos, em conformistas e
inconformistas»1187.
Contudo, a aceitação do termo «Direita» foi a atitude mais recorrente no campo
nacionalista, sendo utilizado como mecanismo de distinção face à Esquerda e ao Centro,
como simples conceito de auto-referenciação do seu pensamento no espectro ideológico
e como forma de reflectir sobre a história do direitismo, sobre a sua actualidade e sobre
as vias possíveis da sua actualização.
Relativamente ao primeiro uso, é esclarecedora a seguinte afirmação de Manuel
Maria Múrias: «a Direita é em Portugal o que é porque a Esquerda arruinou o país. Quer
dizer: – se tivesse sido a Direita a causadora da nossa ruína, nós hoje seríamos em doutrina
exactamente o que somos, mas auto-rotulados de Esquerda face a essa Direita inepta e
néscia»1188. No fundo, Múrias desvalorizou a carga conceptual e teórica dos vocábulos
conferida aos conceitos em apreço, reduzindo a identificação dos nacionalistas com a
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Direita a mera antinomia em relação a quem detém o poder. Assim, mesmo considerando
os termos ultrapassados e que o grande binómio político-ideológico contemporâneo devia
ser o do nacionalismo-internacionalismo, Manuel Maria Múrias, director do «único jornal
da Direita que não é do Centro», socorreu-se, neste passo, do conceito apenas para efeitos
de combate político – como temos visto, nem sempre assim foi.
Por outro lado, é também comum a argumentação de que a Direita só existe em
função do aparecimento da Esquerda, «é a sua consequência simétrica»1189, tendo-se
organizado somente para a defrontar. Avessa à estruturação, caracterizada pelas
divergências internas e defendendo ser a continuidade da ordem e da moral tradicionais
consagradas no direito natural, a Direita seria, embora sem essa caracterização, a força
que ordenara politicamente a Europa desde a Antiguidade até à Revolução Francesa, fora
uma constante e, assim, nunca sentira necessidade nem vira vantagem em aglutinar-se
num bloco político. Nesse sentido, a narrativa direitista aponta para a era de disrupção
revolucionária iniciada em 1789 e liderada pela Esquerda como o contexto histórico que
obrigou a essa organização e à criação de um campo ideológico minimamente coeso em
torno de um programa político que pudesse oferecer resistência e constituir-se em
alternativa passível de derrotar essa Esquerda recém-nascida. Imperativo do quadro
sócio-político e não uma necessidade natural, a Direita seria, então, um mero negativo da
Esquerda. Esta visão, contudo, foi criticada por António Mexia Alves, que defendeu que
«não se é de Direita por não se estar de acordo com a Esquerda, porque à Direita não lhe
faz diferença nenhuma que a Esquerda exista. A Direita é por si mesma tolerante e
escanhoada»1190. Por conseguinte, a Direita não deveria procurar afirmar-se pela negativa,
mas sim definir-se e actuar politicamente a partir de um corpo teórico propositivo e claro,
constituindo-se em força política com existência autónoma das suas oponentes.
A segunda atitude recorre ao conceito de «Direita» como mecanismo autoreferencial. Podendo concordar ou discordar das auto e hétero-representações formuladas
a esse respeito, viu na sua utilização uma forma de se posicionar mais claramente no plano
político e de se inserir numa tradição histórica facilmente apreensível. Isto mesmo tendo
consciência de que «os políticos e as almas boas têm, pelo menos, uma coisa em comum
– adoram simplificações», como a que opõe Esquerda e Direita, e que «a primeira
representação é a do próprio inimigo, ou seja da esquerda. Para esta a Direita é una,
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monolítica, embora com muitas cabeças e tentáculos»1191. Tinham, por isso, os direitistas
no contexto pós-revolucionário português de contrariar o estigma e o anátema que,
entendiam, fora lançado sobre a Direita. E, se alguns buscaram em eufemismos centristas
ou em renúncias aos ideais de sempre contornar o espírito anti-direitista do tempo por
forma a que as suas carreiras políticas não saíssem prejudicadas no Portugal democrático,
Tavares de Almeida assumia, nas páginas de A Rua, que «não está em questão mudar de
nome, para não colaborar de forma nenhuma com a benevolência e a maldição, porque se
as direitas dispõem ainda de alguma coisa que as alegra e as compensa da imensidade dos
seus desaires e da multidão dos seus desalentos, é poderem dizer que são direitas»1192.
Urgia, então, passar da identificação à leitura crítica do seu passado, à discussão
e actualização do seu corpo doutrinário e à reflexão em torno das formas, dos modos e
dos momentos mais propícios à sua actuação. Ainda que, como declarou António da Cruz
Rodrigues, alguns direitistas pudessem entender que «a Direita é, essencialmente, um
estado de espírito, dominado por um sentimento de responsabilidade na vida e um
profundo empenhamento em todos os seus actos e atitudes. A Direita, que fez Portugal e
que, com pequenos hiatos, tem governado Portugal durante perto de 900 anos, sabe
perfeitamente o que isso é. Não desiste nem desanima»1193.
A anterior citação de Cruz Rodrigues remete-nos para uma dimensão estruturante
da auto-representação da Direita: o seu enraizamento na história. De facto, os direitistas
empenharam-se na construção de uma narrativa que inseria a Direita pós-Revolução
Francesa numa linha de continuidade que tivera o seu início na Antiguidade. Deste modo,
produziam o argumento de que a Direita representa o «natural» na história da humanidade
e no seu governo, constituindo a Esquerda, por contraposição, o «anormal» e o
«episódico». Nesse sentido, e advogando que a Direita já existia antes de a ela se referirem
como tal, Fernando Jasmins Pereira considerou que esta, «em derradeira instância, é o
modo natural de viver e sentir-se no mundo. [...] sendo a Direita como consciência uma
resposta, por natureza só emerge quando o seu património é negado»1194.

1191

PINTO, Jaime Nogueira – «A Direita e as Direitas I». O Diabo, 4 de Março de 1980, n.º 166, p. 11.
ALMEIDA, Tavares de – «Memórias do tempo da lepra». A Rua, 21 de Julho de 1977, n.º 68, p. 11.
1193
«Dr. António da Cruz Rodrigues: Ambicionamos ser no Parlamento a expressão da Consciência
Nacional. Melhor do que ninguém a Direita conhece os verdadeiros interesses da sociedade portuguesa –
lembra o candidato pelo círculo de Lisboa da coligação PDC-MIRN-FN». A Rua, 25 de Setembro de 1980,
n.º 224, p. 13.
1194
PEREIRA, Fernando Jasmins – «As direitas e a Direita». A Rua, 28 de Dezembro de 1978, n.º 133, p.
6.
1192

338

Luís Sá Cunha fez ainda, simbolicamente, corresponder a Direita à «vida» e a
Esquerda à «morte», a primeira associada aos períodos de maior desenvolvimento das
sociedades humanas e a segunda à sua degradação e ocaso, «uma esplende na arquitectura
das grandes civilizações, nas colunas clássicas da Ordem, na morfologia habitual da
vivência da história, no sopro ordenador e imperial, na génese e no ciclo construtor das
pátrias. Outra, caruncha nas estruturas, é pulsão derruidora, tropismo emurchente, pendor
degenerescente e desanimador, vírus de decadência»1195. Desde modo, o autor procurou
fazer sobressair a Direita como responsável pelo erigir das nações, dos impérios e das
civilizações da Europa, como o garante da ordem, da moral e da justiça nesse espaço
geopolítico e como a normalidade e a naturalidade ao longo da sua história. Sê-lo-ia
porque sempre se ativera «às verdades permanentes da vida» e porque era mais propensa
à acção do que à especulação – «está à direita o silêncio: escuta-se melhor no silêncio. Aí
se perscruta, estuante e musical, a Vida». A Esquerda, evidenciando uma maior
capacidade de elucubração doutrinária, «teoriza, e teoriza, porque a realidade
sucessivamente lhe destrói as explicações raciocinadas. [...] A esquerda é o reino da
ilusão. É a alienação, a constante fuga e o pavor de uma realidade que a contraria e
desmente»1196. Pelo contrário, a Direita basearia a sua praxis nas realidades imutáveis da
humanidade, consagradas na tradição, e únicas passíveis de ordenarem e desenvolverem
as sociedades e as nações.
Luís Duarte Moreno recorreu mesmo ao latim e a uma pretensa carga simbólica
das palavras nessa língua para defender o carácter intrinsecamente bom e natural da
Direita, assim como o exacto reverso para a Esquerda. Deste modo, declarou que as
significações mais comuns para o vocábulo Dextra são: «propício, favorável, hábil, recto
caminho, bom sentido». Já a Sinistra corresponderia a «funesto, mau, perverso, pérfido,
fora do recto e justo caminho». Moreno socorreu-se ainda da Bíblia para ratificar a
intemporalidade do simbolismo linguístico que pretendeu descortinar no latim: aí, «a
Direita é sinónimo de aprovação e de bênção e a esquerda de reprovação e de
maldição»1197. Assim, enraizava a Direita na tradição política e religiosa do mundo
cristão, fazendo dela a defensora desse património político-cultural e a sua continuadora.
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Por fim, a terceira atitude face à identificação do campo nacionalista e
tradicionalista com a Direita – além da discussão e da definição do corpo teórico que
analisaremos ao longo deste e do próximo capítulos – tendia à sobrevalorização das
diferenças entre os vários grupos direitistas, defendendo que, por conseguinte, não se deve
falar em Direita mas sim em Direitas. Apesar de ser percepcionada como elemento
identitário valorativo, a exacerbação das diferenças e a auto-caracterização do campo
político, por parte de alguns dos seus autores, com base na pluralidade que lhe seria
inerente («Direitas»), é criticada por Fernando Jasmins Pereira, que vê nessa auto-análise
uma «degradação da inteligibilidade» do próprio conceito e uma «impregnação
esquerdizante» do discurso direitista1198.
A diversidade identificada por vários autores prender-se-ia com a existência de
diferentes doutrinas à Direita – constatação que contraria a alegação de uma parte dos
porta-vozes desse universo político que aponta para um pretenso carácter a-ideológico da
Direita, para a sua fraca propensão para a teorização doutrinária e para a sua praxis ser
influenciada, quase exclusivamente, pelas realidades imutáveis da civilização europeia e
pelo seu direito natural. Deste modo se conclui que não só a Direita produzia doutrina,
como tinha elaborado várias, de resto, tal como a Esquerda, que, como vimos, era
criticada, à direita, pelo excesso de elucubração teórica, por se enlear em múltiplas
doutrinas negadoras das «realidades» e por pugnar pela concretização de utopias
irrealizáveis.
A multiplicidade das Direitas foi sublinhada, nomeadamente, por Jaime Nogueira
Pinto e por Luís Sá Cunha. O primeiro disse que, na Direita, se podem encontrar
«católicos, agnósticos, universalistas e nominalistas, tradicionalistas e revolucionários».
Já em relação aos pontos em comum entre estes vários grupos e respectivas correntes
doutrinárias, o autor identificou a oposição à Revolução e «uma concepção orgânica,
autoritária, hierárquica, monárquica, confessional, da sociedade e do Estado»1199. Em
suma, uniria as várias famílias direitistas a arregimentação em torno da defesa do Trono,
do Altar, da Ordem e da Hierarquia do Antigo Regime e da Tradição, do mesmo modo
que o combate contra as forças revolucionárias as obrigava à convergência.
Ainda ao nível dos denominadores comuns, Nogueira Pinto realçou o pessimismo
antropológico e o anti-igualitarismo, sendo que, inclusive no século XX, «o pensamento
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da direita, quer na versão tradicionalista católica ou monárquica, quer no
conservadorismo elitista, quer no nacionalismo revolucionário manteve esse mesmo
sentido aristocrático e meritocrático. [...] há uma constante rejeição do igualitarismo
como ponto de partida ou de chegada da ordem política»1200.
Quanto à diversidade, e continuando a acompanhar a análise realizada por Jaime
Nogueira Pinto no semanário O Diabo, poderiam encontrar-se, na Direita, fascistas e
liberais, revolucionários, conservadores e tradicionalistas, «sindicalistas e corporativistas,
dirigistas e monetaristas»1201. Luís Sá Cunha discutiu também a unicidade e a diversidade
no seio da Direita. Para o autor, antes de mais e quanto à questão de regime, a Direita
dividir-se-ia entre monárquicos e republicanos. Do ponto de vista da organização
económica e social do Estado, existiriam organicistas, solidaristas, corporativistas e
capitalistas. Conviveriam no seu seio um nacionalismo conservador e um outro de feição
revolucionária (nazi-fascismo). Existiriam democratas e anti-democratas, assim como
liberais e conservadores1202.
Essa diversidade aplicar-se-ia também à condição dos seus aderentes, sendo, por
isso, desaconselhável, aos olhos de Nogueira Pinto, enveredar por leituras maniqueístas
da história, da realidade e de cada um dos campos políticos em que «os nossos são os
bons e os outros são os maus», sob pena de se cair no descrédito e de não se contribuir
devidamente para o esclarecimento do povo português, nomeadamente na delimitação e
na explanação clara do corpo doutrinário e da proposta política direitista. Isto porque
«também na Direita – como na Esquerda e no Centro – há homens inteligentes e homens
estúpidos, ricos e pobres, gente de bem e celerados, génios e mentecaptos; também na
Direita há intelectuais e analfabetos, pensadores e homens de mão, cerebrais e
activistas»1203. Pelo que um discurso maniqueísta e analítica e ideologicamente redutor
que atribuísse à Direita toda a virtude, sagacidade e capacidade de realização e à Esquerda
toda a vileza, falta de inteligência e ineptidão, além de deformador e ignorante das
realidades, dificilmente poderia colher seguidores junto da opinião pública. Ainda que
este discurso, como foi apontado, por exemplo, por Manuel Maria Múrias, possa ter
contribuído para a relativa mobilização eleitoral dos segmentos mais reaccionários do
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povo português, alimentando ressentimentos e ódios primários em relação à Revolução
de 25 de Abril de 1974 e aos seus obreiros e líderes políticos.
Para discutir os elementos estruturantes do pensamento direitista, o seu corpo
doutrinário perene e o que, ainda que sujeito a divergências e a leituras críticas internas,
pode ser apresentado como o mínimo denominador comum que a uniu, ao longo dos
últimos 230 anos – aceitando, por conseguinte, que a Direita surge na esteira e no contexto
histórico-político da Revolução Francesa –, é necessário interrogarmo-nos, tal como
Jaime Nogueira Pinto o fez em 1984:
quem somos “nós”? Qual a herança negativa ou positiva que encerram certos adjectivos
equívocos ou “malditos”, convenientes ou ultrapassados, queimados ou mobilizadores?
Quais os valores, quais os princípios, quais as bandeiras, quais os lemas? E, antes de mais,
qual a comunidade de experiências, de combates e de sonhos que unificam e separam? Quais
as fronteiras éticas e estéticas que demarcam os territórios? Que tipo de coisas queremos,
rejeitamos e nos são indiferentes, logo negociáveis?1204

Em primeiro lugar, uniu a Direita o espírito contra-revolucionário. Derrubadas as
bases do Antigo Regime pela Revolução, o conjunto dos partidários desse sistema
político-social viu-se impelido à organização e à acção contra um inimigo perfeitamente
delineado e visto como destruidor de todo o sistema de crenças, de ordem, de moral, de
tradições, de hierarquias e do modelo de organização do Estado. Ainda que, mais tarde,
se tenha afirmado uma Direita que se auto-intitulou nacional-revolucionária, a
consideração maioritária desse campo político foi a de que «a revolução, por natureza,
demole, destrói, desorganiza. Esfacela tradições, crenças, ideias, instituições,
monumentos. [...] A desordem está-lhe nas entranhas. Para triunfar, utiliza meios
violentos de ordem material, espiritual e moral. Quem diz revolução, diz violência e
ódio»1205. Reino do caos, da anarquia e da violência, a Revolução era vista como o grau
zero da convivência e da consciência políticas dentro de uma sociedade. Destruindo os
suportes morais, espirituais e políticos de uma comunidade, nada de construtivo traria a
Revolução, atirando os indivíduos para uma situação em que imperariam, desprovidos de
moralidade, os seus instintos mais primários. No fundo, para os direitistas, a Revolução
carregaria no bojo somente a destruição e a imoralidade e seria, portanto, o sinal
derradeiro da decadência de um povo.
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Por outro lado, o sentimento contra-revolucionário era alimentado por um
pessimismo antropológico e histórico comum a todas as Direitas, ainda que pudesse
assumir diferentes expressões ou formulações em cada uma delas. Jaime Nogueira Pinto,
por exemplo, distinguiu o pessimismo revolucionário ou fascista do pessimismo
reaccionário ou radical. Se ambos partiam de uma concepção da natureza humana
intrinsecamente negativa, o primeiro defendia «a própria superação na realização dos
ideais comunitários, a ultrapassagem e auto-superação pelos empreendimentos colectivos
no Estado, na Revolução», enquanto o segundo considerava impossível a auto-superação
da condição humana, mesmo que realizada no seio de um pretenso movimento colectivo
nacional orientado pelo Estado. Este pessimismo radical «encara o mundo e a humanidade
irremediavelmente corrompidos e acorrentados pelo pecado»1206.
Ora, esta visão pessimista acerca do homem enforma não só as acusações de
utopismo aplicadas às propostas e aos projectos políticos do campo revolucionário –
jamais, pela sua própria natureza, poderiam os seres humanos construir as sociedades
igualitárias, harmoniosas e pacíficas teorizadas pelas Esquerdas –, como também, e
concomitantemente, a defesa cerrada da necessidade de restauração das hierarquias e da
ordem tradicionais. Para a Direita, os homens são intrinsecamente maus e desiguais entre
si, logo rejeitava as doutrinas igualitárias e afirmava uma visão aristocrática acerca da
política e da organização sócio-económica das sociedades. Isto porque «a rigidez das
instituições, a tendência humana para a permanência nas posições adquiridas, o pendor
para a constituição de classes e grupos mais ou menos privilegiados – provocam a inveja,
a aversão, o ressentimento e até o ódio dos inaptos de toda a espécie, logo aproveitados e
manipulados pelos aptos a quem o existente incomoda»1207. Assim, transversalmente
maus, os indivíduos nasceriam dotados de capacidades substantivamente diferenciadas,
reservando-se a uma pequena minoria a aptidão necessária ao exercício da política e da
governação, do mesmo modo que a educação, a posse de meios de produção e o acesso a
altos cargos estatais e eclesiásticos deveriam ser limitados a uma pequena elite,
pretensamente com predicados intelectuais inatos e desde tenra idade formada para
desempenhar essas funções. Os outros, a imensa maioria da população, desprovidos que
eram de capacidade de mando, de empresa e de pensamento abstracto, deveriam reduzirse ao papel que lhes reservava esta ordem social aristocrática e imobilista – o trabalho
braçal, o papel de soldados rasos e as pequenas ordens religiosas. Recusar a submissão
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ditada pela «natureza» seria sintoma de inveja e revelador dos mais baixos e vis
sentimentos humanos.
Perturbada a ordem que lhes assegurava os privilégios hereditários – e não naturais
como pretenderam estatuir –, a cúpula política, social e económica do Antigo Regime foi
obrigada a reagir. A defesa da tradição, em toda a sua abrangência, serviu de mote para,
de facto, procurar a restauração do sistema político-social que lhes garantira posições
dominantes e que assegurara a reprodução dos papéis sociais durante longos séculos.
Nesse sentido, as inovações democráticas ensaiadas pelo campo revolucionário foram, de
imediato, denunciadas e combatidas pelos direitistas, ainda que estes pudessem, ou não,
participar nas instituições e aceitar, transitoriamente, as regras de participação
democrática com vista à subversão ou à destruição do próprio sistema – dimensão do
pensamento direitista que discutiremos mais adiante e que passou também, na cronologia
analisada, por um discurso demagógico anti-partidos e contra a prevalência do número
sobre a qualidade. Se, para a Direita, os Homens nasciam desiguais nas suas capacidades,
não se justificava, sob qualquer ponto de vista válido, que todos tivessem igual peso na
escolha dos governantes e do projecto político da comunidade.
Sendo inicialmente uma bandeira política da Esquerda e da Revolução, com uma
fundamentação sócio-jurídica decorrente da passagem da soberania do Rei para a nação
nos regimes liberais, o nacionalismo acabaria por ser apropriado pela Direita na segunda
metade do século XIX, ainda que esta lhe tenha dado outra roupagem doutrinária e a tenha
posto ao serviço de outros objectivos políticos, sociais, económicos e culturais. O
nacionalismo direitista, informado por concepções de racismo biológico, animado por
desígnios irredentistas, antídoto contra o universalismo revolucionário e o ideal de
fraternidade entre os povos, e, mais tarde, contra a luta de classes marxista, foi amálgama
de ressentimentos étnicos, de teorias supremacistas, de colonialismos e de imperialismos
vários. Correspondeu também a esquemas de organização social que procuravam, através
da inculcação ideológica, retirar os focos de tensão e de confronto políticos do campo
interno – portanto, carregados de potencial revolucionário – e direccioná-los para uma
animosidade em relação ao outro, ao diferente, ao estrangeiro. Assim, criava-se
artificialmente um inimigo comum que a todos, independentemente da classe social ou
da representatividade política no seio da comunidade nacional, competia combater em
prol da defesa desse valor supremo que era a nação1208.
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Não pretendendo discutir neste capítulo os particularismos do nacionalismo
português, daremos conta, no entanto, da sua valorização no discurso direitista. Importa,
contudo, notar que, erigido em meta política suprema, o nacionalismo – ou a forma como
este é concebido pela Direita, seja na sua feição conservadora ou revolucionária – acaba
por responder aos anseios de restituição do Antigo Regime e do seu modelo de
organização político-social. Deste modo, é razoável considerar que o nacionalismo
direitista é um sucedâneo do pensamento dos mestres da contra-revolução.
Como afirmou Nuno Cardoso da Silva, «numa primeira aproximação pode-se
dizer que a Direita considera a nação como quadro fundamental da organização da
sociedade e da articulação de esforços dos seus membros e componentes»1209. O mesmo
é dizer que a Direita vê no nacionalismo uma forma de superar os conflitos de classe,
usando-o como justificação para a cooperação entre exploradores e explorados, entre
ricos e pobres, entre privilegiados e desvalidos, eliminando-se a conflitualidade social em
nome dos superiores interesses da nação que a todos deveria unir – uma concepção que
atingiu o seu esplendor no corporativismo fascista. Contudo, e dado o recente historial de
atrocidades e de extermínios exercidos em nome de supostos interesses e imperativos
nacionais, Nuno Cardoso da Silva sentiu a necessidade de prestar o seguinte
esclarecimento: «é óbvio que nacionalismo não é sinónimo de imperialismo, e portanto
não há qualquer razão para que nações conscientes da sua identidade e da sua unidade
não possam colaborar pacificamente umas com as outras»1210.
Acima dos interesses individuais e grupais, a nação deveria ser também colocada
num patamar superior ao das especulações teóricas e doutrinárias – «sem grandes
devaneios ideológicos nós temos tentado, unicamente, defender Portugal por
Portugal»1211. Como se o tipo de nacionalismo defendido pela Direita não fosse, em si
mesmo, uma ideologia, como se os pretensos interesses nacionais fossem unívocos e
insusceptíveis de discussão e de entendimentos divergentes. O nacionalismo deveria
ainda impedir os confrontos político-partidários – considerado o interesse nacional, pela
Extrema-Direita, como impassível de controvérsia ou de disputa; os partidos perdiam a
sua razão de ser e serviriam apenas para fragmentar o colectivo nacional. Nesse sentido,
os únicos partidos eram o da nação e o da anti-nação.
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Por outro lado, o nacionalismo direitista tende a confundir-se com pretensas
tradições, com uma alegada essência ôntica dos povos, portadores de uma teleologia que
lhes cumpriria realizar no mundo. Assim,
a nossa nação é formada pelos campos, pelas casas, pelas torres das igrejas, pelos túmulos,
pelas aldeias no alto das serras ou por aquelas que se estendem nos trópicos junto à margem
dos rios, pelos homens, pelas mulheres, pelas crianças que brincam nos jardins ou na orla da
floresta, pelos comerciantes, pelos agricultores, pelos professores, pelos operários, pelos
soldados e mesmo por aqueles que não fazem nada, pelas flores que desabrocham na
Primavera, pelo verde das florestas, pelo amarelo-torrado dos campos de trigo maduro e pela
brancura dos campos de algodão. O povo que a consubstancia e lhe dá vida é um conjunto
histórico que compreende, ao lado da geração existente, as gerações passadas e a esperança
das gerações futuras. Assim definido, o povo tem uma vontade orgânica que pode divergir
da vontade dos indivíduos que o compõem. A existência de tendências discordantes e
contraditórias não invalida nem põe em causa a unidade da nação que se identifica com um
povo. É necessário, porém, que essas tendências discordantes não incidam sobre os valores
fundamentais da vida da nação. Que o povo não se destrua a si mesmo numa divisão suicida
da nação e anti-nação.1212

Comunidade de partida e de chegada, valor supremo e incontestável, a nação é,
para a Direita, e como vimos na anterior citação de Valdez dos Santos, descrita quase
oniricamente como local de sã convivência entre todos os nacionais, como espaço
presente em que conflui toda a carga histórica e tradicional do passado e em função da
qual se deve projectar o futuro; a nação supera e oblitera as divergências internas,
individuais e grupais (partidárias) e deve, por conseguinte, ser defendida a todo o transe
da perniciosa actividade fragmentária das forças anti-nação, internacionalistas ou
universalistas.
Na nação entronca também a tradição religiosa da comunidade, e essa
religiosidade é tida como elemento preponderante na definição da essência e da missão
nacionais. Deste modo, e como frisou Miguel Teixeira de Melo,
ser da Direita é crer em Deus e colocá-lO acima de todas as coisas. Ser da Direita é defender
a Nação [...]. Por Deus e pela Pátria – Católicos e Nacionalistas. Católicos, fiéis à sua fé,
obedientes à sua Igreja, lutando contra as infiltrações judaico-maçónicas que visam a sua
destruição. [...] Nacionalistas, pois para nós a Pátria em que nascemos e vivemos é a
melhor.1213
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Por fim, no que concerne ao nacionalismo direitista, importa ainda recorrer a três
artigos, publicados no semanário A Rua entre 13 e 27 de Setembro de 1979, em que Nuno
Rogeiro discutiu e sistematizou o pensamento nacional-revolucionário. O autor começou
por destrinçar o que separa o «nacionalismo revolucionário» do «nacionalismo
reaccionário», sendo este último «uma edição de pequenas vaidades, um círculo estreito
e fechado. Essencialmente chauvinista, procura mais transplantar o passado (encarado
não como passado, mas como presente) para a actualidade, do que injectar vida nova e
continuar o fio histórico da comunidade». O nacionalismo reaccionário padeceria ainda,
na opinião de Rogeiro, de concepções «classista» acerca do Estado, «maniqueísta» sobre
vivência comunitária e «romântica» quanto à nação. Por conseguinte, o nacionalismo
reaccionário jamais poderia ser pensamento e força política portadora de conteúdo
futurível; amarrado ao passado, tenderia para o apoio a qualquer regime que assegurasse
a defesa, a preservação e a continuidade desse tempo mítico e para o enquistamento no
mais profundo dogmatismo. Por outro lado, o nacionalismo revolucionário não almejaria
«negar a realidade, com base numa qualquer pseudomoral objectiva. Rejeitando a atitude
seráfica do diletante perante o fenómeno político, assume-se como mensageiro e agente
de uma revolução radicalmente diversa das suas formas históricas, sempre de índole
particularista. Não quer uma revolução de classe, mas uma revolução totalizante,
solidária»1214. A descrição do nacionalismo revolucionário efectuada por Nuno Rogeiro
aproxima-o, na nossa leitura, das teorias associadas à formulação e ao crescimento do
pensamento e dos movimentos totalitários.
O «nacionalismo revolucionário», de acordo com Rogeiro, não deveria ser
encarado como uma ideologia porque «não pretende pegar no homem real e adaptá-lo a
uma construção especulativa, mas restituir à sociedade o seu perdido aspecto humano.
Daí o procurar ajustar as instituições à sociedade real, e não o contrário»1215. Logo, e tal
como já referimos em relação a outras facetas do pensamento direitista, Rogeiro procurou
dissociar a mundividência e o projecto político nacional-revolucionários das «utopias»
esquerdistas, do seu pendor especulativo e da sua concepção positiva da natureza e da
condição humanas (daí que os direitistas critiquem, recorrentemente, o «bom selvagem»
de Rousseau, considerado como o equívoco teórico que enformava toda a doutrina da
Esquerda) e afirmá-lo como uma praxis pragmática, ciente das realidades, apenas
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obedecendo a estas e actuando em sua função. Isto porque «tem do povo, não o
conhecimento superficial dos teóricos liberais, mas o convívio real com as camadas
produtivas da população, partindo, pois, para qualquer análise do homem com o seu
ambiente familiar, profissional, cultural, e não do cidadão, indivíduo reduzido ao estado
abstracto, despojado, pela ideologia demoliberal, das suas qualidades sensíveis»1216.
Apesar das críticas ao imobilismo, ao monolitismo e ao sectarismo ideológicos do
«nacionalismo reaccionário», as concepções sociais expostas por Nuno Rogeiro não
deixam também de corresponder a uma compreensão imobilista acerca das formas de
organização social, das relações e das possibilidades de transformação das comunidades
humanas – o pretenso realismo e pragmatismo do «nacionalismo revolucionário»
incorpora, isso sim, uma visão fixista e, portanto, passadista e tradicionalista do existente.
Como se a vivência, a ordem e a hierarquia herdadas não pudessem ser, sob pena de
acusações de romantismo ou de utopismo, alteradas e, desse modo, contribuírem para a
elevação das condições de vida de todo o corpo social e de cada homem individualmente
considerado.
O «nacionalismo revolucionário» nega que a nação seja apenas um conceito ou
uma simples e fortuita unidade geopolítica e defende que esta corresponde,
efectivamente, a uma «unidade trigeracional» (passado, presente e futuro) e a uma
«comunidade de destino universal». No que concerne à conformação políticoinstitucional do Estado, o «nacionalismo revolucionário» pretenderia a superação dos
antagonismos de classe e da separação entre os dirigentes políticos e a massa dos
governados. Para lograr tal desiderato, Nuno Rogeiro advogava a implementação, embora
sem nunca o nomear, do corporativismo: «o poder deve ser exercido pelas forças reais da
nação, sindicatos, associações de produtores, autarquias»1217.
Mais, referindo-se a uma necessária unidade entre pensamento e acção no
militante nacionalista, Rogeiro afirmou que «aquele que ergue uma barricada pode fazêlo por opção e convicção intelectual, assim como o que atira uma pedra instintivamente
o faz por ter sido agredido o seu espaço vital, o seu quadro de sobrevivência. Porém, em
qualquer dos casos nada impede que se possa encontrar a consciência política no fim do
cano de uma espingarda»1218. No fundo, longe de ser rejeitada, a violência empregue por
1216
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convicção ideológica ou por mero reflexo defensivo (e compreendamo-lo correlacionado
com o imperativo de sobrevivência associado à defesa da nação) é não só aceitável como
agente de uma potencial consciencialização política, sobretudo num quadro doutrinário
que faz sobrevaler a acção à especulação teórica, vista como potenciadora do
«fraccionamento arbitrário e artificial» do real1219.
Tal como as demais correntes do pensamento direitista, também aos nacionalrevolucionários repugnava a «ditadura do número», a prevalência do factor quantitativo
sobre o qualitativo e a concepção de uma sociedade, necessariamente democrática,
assente na igualdade de direitos políticos – para só referir estes – entre todos os seus
membros. Do ponto de vista económico, o «nacionalismo revolucionário» pretendia ter
uma posição em que contrariava, simultaneamente, o «capitalismo puro e duro, sugador
das energias nacionais» e o «comunismo concentracionário, que concretiza de uma forma
brutal os sonhos mais inconfessáveis da casta tecnocrática anglo-saxónica e europeia»1220.
Corporativista, buscava uma organização económica e uma representação política que
suprimisse os conflitos de classe, em favor de uma comunhão de interesses em prol da
nação, e que propusesse «a participação de todos os corpos de interesse público na
formação da vontade política do Estado, participação que variará de intensidade na razão
directa da importância dessas entidades na construção e manutenção da vida social»1221.
Esta última citação remete-nos para uma evidente concepção anti-democrática da vida
política e social e para a defesa de sistemas de representação corporativos, elitistas e, por
conseguinte, potenciadores e reflexo das desigualdades sociais.
Por fim, «o nacionalismo revolucionário» pugnava ainda pelo estabelecimento de
relações independentes e equidistantes em relação às esferas de influência estadounidense e soviética, não permitindo que o Estado fosse aliado ou protectorado de
nenhum dos blocos político-ideológicos que se opuseram na segunda metade do século
XX. Essa política de independência passaria «pelo apoio incondicional a todas as
tentativas insurrecionais, a Leste, [...] e pela liquidação do poder norte-americano na
Europa Ocidental»1222. Para alcançar este objectivo, seria imprescindível a formação «de
um Exército europeu poderoso e fortemente ideologicizado» que permitisse a defesa da
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Europa Ocidental contra o inimigo soviético e a autonomizasse em relação aos Estados
Unidos da América. Auto-suficiente em termos militares e de defesa, sem necessidade de
se acolher à protecção do Pentágono, a Europa poderia empreender, então, a
«desmontagem da estrutura multinacional norte-americana, que explora os sectores vitais
da economia europeia, sem compensação real»1223. Como veremos adiante, trata-se de
uma concepção eurocêntrica que foi também advogada pela Nouvelle Droite e que tinha
por objectivo primacial restaurar a grandeza, o poder e a importância geopolítica que a
Europa perdera no rescaldo da Primeira Guerra Mundial.
Pelo que vimos expondo, resulta curioso que outro elemento discursivo comum
às diferentes famílias da Direita seja a reivindicação de a-ideologismo ou, pelo menos, a
ideia de que as suas acção e propostas se encontram acima de quaisquer ideologias.
Remetendo para uma pretensa submissão às realidades perenes, à tradição, ao
pragmatismo e, sobretudo, ao nacionalismo, os direitistas formularam um complexo
doutrinário que apresentam como não o sendo e uma concepção da nação e dos seus
superiores interesses como princípios não sujeitos a qualquer especulação teórica e, por
conseguinte, impassíveis de discórdia, de divergência ou sequer de discussão. Como
sintetizado nas palavras de Manuel Maria Múrias, as Direitas bateram-se «pela
dessacralização das ideologias a favor de uma ideia existencial de Portugal e da
Portugalidade que, muito estreitamente, limite os debates ao concreto, não discutindo
Deus, não discutindo a Pátria, não discutindo a Família. [...] Portugal é o que nos
interessa; abdicámos de quase tudo na sua defesa»1224 – asserção carregada de ideologia
mas que se pretende atestado da «dessacralização das ideologias» que os direitistas teriam
conseguido. No mesmo sentido vai outra afirmação registada nas páginas do jornal A Rua,
que asseverava: «se há uma ideologia da Direita – essa é a da anti-ideologia, porque,
conforme as circunstâncias históricas, a Direita adapta-se antes de mais e para além dos
preconceitos doutrinários, interessa-lhe defender a comunidade nacional no seu território,
na sua cultura e na sua soberania política»1225.
Eduardo Freitas da Costa, rejeitando a feição ideológica da Direita, sublinhou que
apenas informavam o seu projecto político um profundo conhecimento da «vida natural»
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– que implicava o respeito pela propriedade privada, a ausência de conflitos de classe e a
defesa da família tradicional. Por conseguinte, para ele,
a direita é a naturalidade, a normalidade, o livre e espontâneo desenvolvimento das
potencialidades orgânicas do Homem integral – alma e corpo. E por isso nunca pensou em
criar nem organizações, nem defesas, nem mobilizações – como ninguém se lembra de
estabelecer as normas que levam um pai a tratar de dar de comer aos filhos ou uma dona de
casa a lavar as camisas com o que o marido há-de ir ao trabalho.1226

Além da visão profundamente sexista acerca dos papéis sociais reservados, pela
natureza e pela tradição, aos homens e às mulheres, tal como outros autores que vimos
analisando, Freitas da Costa defendia a ausência de ideologia na Direita, na medida em
que esta se fundaria nas realidades intemporais, nas tradições observadas por sucessivas
gerações e, no fundo, nas leis da Natureza. Ora, se não se pode falar num padrão fixo de
ordenamento político, económico, social, cultural, moral, ético ou jurídico seguido por
um determinado povo, se todas essas dimensões da convivência e da sociabilidade
humanas foram evoluindo, pelas mais diversas razões e nos diferentes contextos
históricos, torna-se evidente a falácia a-ideológica presente no discurso direitista. As
Direitas defendem, isso sim, doutrinas teórica e especulativamente formuladas, baseadas
em representações do homem e da sua condição e em concepções tradicionalistas e
imobilistas da vida social – algumas encontrando eco em determinados períodos
históricos – com vista à restauração da ordem e das hierarquias, do Trono e do Altar.
Na edição de 30 de Setembro de 1976 do jornal A Rua, identificou-se, para além
das considerações já discutidas anteriormente, uma dificuldade que se poria à Direita por
esta existir desprovida de ideologia: «a Direita procurando afirmar-se num mundo
ideologicizado, não [...] possui ideologia própria: a consciência dinâmica que é da sua
responsabilidade assumir veda-lhe a cristalização em qualquer sistema, ainda quando este
pareça compatibilizável aos seus valores e princípios»1227.
Sem ideologia, mas com ética e valores bem definidos. Como sublinhou Jaime
Nogueira Pinto:
os valores, em definição tautológica mas impressiva, são “o que vale”, o que é metapolítico,
o que transcende o quotidiano. Valor é, por exemplo, o Estado Nacional ou, particularizando
o que nos interessa, é a Nação Portuguesa [...]. As ideologias [...] são outra coisa, são
concepções sobre a organização do Estado e da Sociedade, sobre as relações entre este e os

1226
1227

COSTA, Eduardo Freitas da – «A Direita nunca existiu». A Rua, 7 de Setembro de 1978, n.º 117, p. 11.
«Entendimento da Direita». A Rua, 30 de Setembro de 1976, n.º 26, p. 5.

351

indivíduos, sobre a latitude das respectivas esferas de influência e interdependência. São
históricas, tendem para a relativização e, na sua expressão social, para a simplificação e a
redução a programa.1228

Ou seja, na acepção que lhes é atribuída por Nogueira Pinto, os valores (que a
Direita tem bem definidos) são qualitativamente superiores às ideologias (das quais a
Direita seria desprovida). Os valores surgem aqui como normativas perenes que
abrangem os modos de actuação, os códigos de conduta e de ética, as formas de
posicionamento face às colectividades humanas e à sua governação, os quadros culturais
a aplicar e o valor supremo a perseguir: a sobrevivência, a defesa e o desenvolvimento da
nação de acordo com o que seriam os seus inquestionáveis e intrínsecos interesses. As
ideologias, por seu lado, centrar-se-iam na procura de respostas, necessariamente
transitórias, para a organização do Estado e da sociedade, seriam meros produtos de
determinado contexto histórico e substituídos por outros sempre que ocorressem
mudanças a esse nível. Longe de oferecerem uma solução de destino e de missão aos
povos, limitar-se-iam a procurar triunfar no imediato, a consubstanciarem-se em
programas e em vulgatas políticas. No fundo, os valores situar-se-iam ao nível do que era
estruturante para uma sociedade, corresponderiam à «comunidade trigeracional» e à
«comunidade de destino universal» referidas por Nuno Rogeiro, enquanto as ideologias
representariam o que de transitório, contextual e historicamente demarcado surge
ciclicamente nas sociedades humanas.
Ora, a pretensão de a-ideologismo por parte das Direitas é ainda menos
fundamentada se tivermos presente a defesa constante que estas fizeram da sua
diversidade e da sua multiplicidade. Se os valores são, de facto e com poucas excepções
(a Direita demoliberal), os mesmos, como explicar a existência de dezenas de famílias
políticas na Direita? Se existem liberais, autoritários e fascistas, capitalistas, solidaristas
e corporativistas, nacionalistas reaccionários e revolucionários, conservadores,
tradicionalistas e neo-liberais, se surgem novas propostas como as da Nova Direita anglosaxónica e da Nouvelle Droite continental, como não ver nesses fenómenos a
manifestação inequívoca da existência de ideologia(s) à direita?
Para concluir este ponto, devemos ainda abordar outra característica comum nos
discursos direitistas: a tendência para a auto-vitimização e para a hétero-marginalização.
Existe, com efeito, uma narrativa marcada pela identificação das dificuldades inerentes à
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assunção de uma posição direitista, pelos escolhos que o sistema levantaria à afirmação
da Direita, pela sensação latente da derrota, pela denúncia de uma ditadura intelectual que
a excluiria do debate e da participação políticos e pelo sentimento de que esse quadro de
intervenção adverso obrigaria os direitistas ou à auto-censura ou ao lento e doloroso
definhar na marginalidade e na irrelevância mediáticas. Estes sentimentos são
manifestados

por

António

Mexia

Alves

que,

a

esse

propósito,

afirmou

esclarecedoramente: «ser da Direita não é nenhum privilégio, é um sacrifício»1229.
No contexto revolucionário e democrático português, e como já vimos no capítulo
anterior, a Direita proclamou recorrentemente ter sido impedida de se manifestar e de
participar no processo político em condições de igualdade com os demais contendentes
político-ideológicos. Jaime Nogueira Pinto deu voz a esse sentimento de segregação e de
marginalização políticas quando declarou que, «identificada intencionalmente pelos
vencedores com o regime vencido em 25 de Abril de 1974, a Direita foi real e
formalmente proibida pelos homens e partidos que fizeram e aprovaram o abandono de
África, a burocratização da Economia, a Constituição»1230. No mesmo sentido, Manuel
Maria Múrias considerava, em Janeiro de 1980, que «ainda não somos a força por via das
circunstâncias que nos dispersaram em várias e desvairadas Forças. Ainda não podemos
discutir igual para igual com os nossos adversários porque, juridicamente, não somos
iguais a eles»1231. É evidente que, pelo menos até ao 25 de Novembro de 1975, os
governos provisórios, o Movimento das Forças Armadas e, a partir do 11 de Março de
1975, o Conselho da Revolução tinham usado das maiores cautelas na permissividade
concedida à penetração, à manifestação e à organização de forças direitistas nos meses
imediatamente subsequentes ao derrube de uma ditadura das Direitas que havia subjugado
Portugal nos últimos quarenta e oito anos. Estes organismos só agiram legalmente contra
os partidos e as publicações da Direita radical na sequência do seu envolvimento,
nomeadamente, nas tentativas de golpe de Estado empreendidas em 28 de Setembro de
1974 e 11 de Março de 1975. Discutido, no ponto anterior, mais minuciosamente o
discurso auto-vitimizador da Direita relativamente ao período em apreço, queremos
apenas, tendo em conta essa narrativa, sugerir a comparação das limitações impostas aos
direitistas entre 25 de Abril de 1974 e 25 de Novembro de 1975 com a proibição, a
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perseguição, o encarceramento, a tortura e os assassinatos efectivamente enfrentadas
pelas forças anti-fascistas entre 28 de Maio de 1926 e 24 de Abril de 1974. É
perfeitamente inverosímil que um ano e meio tenha provocado o cenário devastador e
destruidor pintado pelos autores da Extrema-Direita portuguesa. Sobretudo, se pensarmos
que a perseguição perpetrada durante quarenta e oito anos não impediram o campo antifascista de se apresentar organizado e em condições de disputar o poder logo a partir de
25 de Abril de 1974. Por conseguinte, defendemos que existiu, na Direita, um permanente
discurso de auto-vitimização sem uma base factual que o sustentasse.
A Direita, argumentou-se, viveria ainda e combateria sob e contra uma ditadura
intelectual marcada, entre outros aspectos, por uma «plena alucinação das palavras de
uma espécie de maniqueísmo emocional. Há as palavras-emoções boas: a democracia, o
socialismo, o progressismo, a revolução, a auto-gestão, a sociedade sem classes. E as
palavras-emoções más: a ditadura, o fascismo, a autoridade, a reacção, os monopólios, os
latifundiários, a exploração do homem pelo homem»1232. No universo semântico descrito
por Vasco Afonso, as «palavras-emoções boas» seriam identificadas com a Esquerda e as
«palavras-emoções más» com a Direita. Por um lado, o esquematismo maniqueísta de
que enferma esta pretensa dicotomia linguística e a sua correlação com os dois lados do
espectro político-ideológico não têm em conta, por exemplo, que o CDS não só defendeu
a Democracia como nunca condenou a Revolução ocorrida em 25 de Abril de 1974. Por
outro lado, e tendo em conta que o texto foi publicado no início de Julho de 1976 – ou
seja, depois da realização das primeiras eleições legislativas do Portugal democrático –,
ignorou-se deliberadamente o resultado eleitoral de 25 de Abril de 1976. Aí, e voltando a
recorrer ao exemplo do CDS, o Centro-Direita (que a Direita radical, nomeadamente A
Rua, apoiou nessas eleições) obteve cerca de 100.000 votos a mais do que o Partido
Comunista Português. Se a estes somarmos os do PPD, concluir-se-á que os dois partidos
recolheram mais votos do que o próprio Partido Socialista – que, factualmente, não
poderia também ser associado à defesa da «sociedade sem classes», do «Socialismo» e
da «auto-gestão». Ora, demonstra este facto que a «plena alucinação das palavras de uma
espécie de maniqueísmo emocional» não se verifica quando confrontada com as escolhas
eleitorais do povo português, preferindo a parte mais significativa deste votar em
projectos políticos que correspondiam às «palavras-emoções más» ou que, pelo menos,
contrariavam as «palavras-emoções boas».
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Quanto à sensação de derrota, de desadequação e de desenquadramento face ao
contexto político-ideológico predominante no país e no mundo, no fundo a autorepresentação do campo nacionalista como estando vencido no quadro das lutas políticas
que marcaram o século XX e que, na Europa, se encerraram na Península Ibérica com a
Revolução portuguesa e a Transição espanhola com um saldo totalmente negativo para
as Direitas, foi corporizada, sobretudo, por Jaime Nogueira Pinto. Em vários textos do
autor, publicados nos periódicos direitistas, encontramos presente esse sentimento de
perda de um ideal ao qual se havia consagrado a vida, de mágoa em relação aos que foram
abandonando a batalha e de desenraizamento face às modificações introduzidas quanto à
dimensão do território nacional (descolonização), à organização do Estado, ao modelo
político-representativo adoptado e à mundividência e aos valores que se manifestaram
como maioritários na Democracia portuguesa. Assim, Nogueira Pinto referiu
a sensação de viver à margem da História, de passar ao lado dessa efervescência feita de
alegria, excitação, violência, risco, que marca as épocas e os lugares onde os homens e Povos
decidem o seu Destino. [...] Auto-desligados do ciclo vital e do projecto nacional, fomos
atirados para esta margem europeia, onde nos entredevoramos, queirosianamente, via
partidos, eleições e folhas de papel.1233

Com algum dramatismo de permeio, o autor glosava o «viver perigosamente»
como propósito maior ao qual o militante nacionalista deve dedicar-se. Ver-se privado
dessa possibilidade significaria, por conseguinte, o desenquadramento, o desnorte e a
«sensação de viver à margem da História».
Em Jaime Nogueira Pinto, encontramos também a concepção fatalista de que
existem gerações perdidas e punidas pela história – a sua seria uma dessas: «gerações
condenadas a terem um peregrinar árduo ou cinzento, a sofrer tempos de humilhação ou
de modorra, gerações em que um homem nasce, se cria, ama, faz filhos, envelhece, morre,
na apagada e vil tristeza colectiva, sem um rasgo, sem um risco, sem uma bandeira, sem
um clarão»1234. Contudo, e apesar do efeito suscitado pelo pendor literário do passo
citado, podendo aceitar-se que, para aqueles que desde 1961 se organizaram e
mobilizaram em torno da defesa do império colonial e de um certo ideal da nação e da
nacionalidade, o 25 de Abril e a descolonização possam ter representado um abalo
profundo nas suas convicções e, sobretudo, no desmoronamento da realidade que
pretendiam defender e conservar, a maioria dos portugueses daquela mesma geração terá
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celebrado a Revolução e ter-se-á sentido no seio do vórtice da história, com «rasgo»,
correndo «riscos» e empunhando as mais variadas «bandeiras». Mas, para Nogueira
Pinto, os nacionalistas portugueses seriam «macacos no Inverno, que nos batemos por
causas perdidas, por revoluções pendentes, por interregnos e escombros, ou melhor, por
coisas grandes e fortes que depois ficaram assim»1235.
De tal ordem teria sido a derrota e a destruição do Portugal ambicionado que
sonegara à Extrema-Direita portuguesa a «capacidade de esperar e pensar o porvir»,
questionando-se Jaime Nogueira Pinto sobre «qual o valor, o motivo, a causa, para crer e
combater? Qual a fé que há-de guiar a palavra, animar os crentes, remover as montanhas?
Que há-de dar sentido à vida, justificar o sacrifício, sangrar a vitória, fazer mártires dos
que tombarem e justos dos que chegarem ao fim?» 1236. Como vimos demonstrando e
continuaremos a fazer, foram vários os projectos, os valores, os princípios, as bandeiras
e as causas que animaram as hostes direitistas e motivaram a sua organização, mais ou
menos estruturada, e a sua acção, mais ou menos consequente.

4.3 – «Somos pela justiça, por isso somos pela desigualdade»: pessimismo
antropológico, anti-igualitarismo e defesa das hierarquias naturais
Tal como já explorámos anteriormente, as Direitas ancoram as suas concepções
ideológicas e societais num pessimismo antropológico e numa profunda crença na
desigualdade inata entre os homens, o que, consequentemente, faz da luta contra os
postulados igualitaristas da Esquerda uma das suas principais causas. Discernem no
igualitarismo

esquerdista

uma

utopia

degenerescente,

apenas

sustentada,

especulativamente, na teoria rousseauniana do «bom selvagem» – encarada, à Direita,
como mito –, e geradora, quando implementada, de opressão sobre os mais capacitados e
de perversão das «leis naturais» que sempre teriam organizado a vida comunitária durante
os períodos de maior esplendor das civilizações. Por isso, os direitistas contrapõem a
necessidade de afirmação das desigualdades e de promoção de um sistema meritocrático
que distinga e premeie os mais capazes e funcione como processo de selecção natural que
confira a cada um, de acordo com as suas pretensas qualidades, um papel social e permita,
finalmente, reintroduzir a prevalência das hierarquias a que devem submeter-se todos os
actores sociais. A exacerbação das desigualdades e dos méritos e da reinstauração das
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hierarquias naturais permitiria, também, recuperar a ordem e a autoridade minadas pelos
revolucionários igualitaristas.
Para os pensadores direitistas, o nivelamento social tendente à igualdade proposto
pela Esquerda apenas poderia realizar-se por baixo, ou seja, implicaria uma redução dos
padrões de avaliação e qualidade, limitando as oportunidades de desenvolvimento e
afirmação dos mais capazes em detrimento dos mais desprovidos de capacidades,
inteligência ou motivação. O factor auto-superacional é também adicionado ao rol de
argumentos em prol do sistema inigualitário, meritocrático e hierárquico – não poderiam
os lutadores, os movidos pelo desejo de vitória, os esforçados, laboriosos e engenhosos,
os inteligentes, os criativos e os empreendedores ser travados em nome de uma utopia
igualitária. Com efeito, para os direitistas, esta apenas favoreceria os preguiçosos, os
desprovidos de inteligência e, acima de todos, os invejosos. Estes últimos só defenderiam
o igualitarismo porque, preguiçosos ou ineptos, seriam incapazes de alcançar os lugares
de destaque e liderança, pretendendo, não lhe sendo possível superar a sua própria falta
de engenho ou de argúcia, puxar para baixo, para o seu nível, os que lograssem alcançar
algo de positivo para si próprios. Mais, não conseguindo ascender socialmente através
dos seus méritos, estes indivíduos pretenderiam, então, que o Estado, artificialmente,
diluísse as diferenças de capacidades e se responsabilizasse por oferecer aos menos aptos
estatuto e rendimento semelhantes aos que se distinguiram no seu percurso académico ou
laboral.
Sob o mantra de um retorno às origens e à lei natural, sob a capa de uma elementar
igualdade perante Deus e a Lei, sob um aparentemente benéfico e justo premiar das
capacidades e do esforço demonstrados por cada indivíduo, alberga-se, contudo, um
desejo de regresso ao edifício social e económico típico do Antigo Regime e, por
conseguinte, a reinstauração do imobilismo social. Limitando as desigualdades a factores
genéticos, logo inatos, a Direita omite, deliberadamente, o peso crucial que o contexto e
as oportunidades desfrutadas por cada um têm na conformação das desigualdades de
aptidões, interesses e horizontes: a introdução de um sistema baseado no mérito conduz,
inevitavelmente, à reprodução social das classes de origem e das desigualdades que as
caracterizam e à total ausência de oportunidades de formação e de ascensão social
conferidas àqueles que provêm das classes trabalhadoras e pobres, sujeitas ao trabalho
manual, a contextos de miséria e de fome e a menores índices de escolarização. Por outro
lado, aos filhos dos ricos, dos patrões, dos burocratas, das castas política, militar e
cultural, enfim, dos reais detentores do poder económico, político e simbólico, estariam
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reservados o desempenho dos mesmos cargos e a manutenção do estatuto social herdado.
Provindo de contextos sociais abastados e escolarizados, beneficiando de apoios e de
estímulos intelectuais, só muito dificilmente estes indivíduos não demonstrariam mais
capacidade e aptidão. Se, apesar do considerável avanço proporcionado pelas
desigualdades sociais, não conseguissem concretizá-lo seriam, ainda assim, amparados
por uma pretensa hierarquia natural que os protegeria e deveria ser escrupulosamente
respeitada pela base da pirâmide.
Enquanto modelo estruturador do edifício social, a versão mais moderada da
defesa da naturalidade das desigualdades formulada pelas Direitas radicais pode
encontrar-se sintetizada num artigo publicado na revista Resistência cerca de dois meses
antes do 25 de Novembro de 1975 – elemento cronológico que pode também ter
contribuído para uma maior cautela nas palavras escolhidas para abordar o assunto. Nesse
texto, não assinado, defendia-se que «a desigualdade moderada e justa é essencial à
Sociedade e à Criação. [...] A igualdade absoluta é uma abstracção erigida em utopia mas
que nada pode contra as desigualdades necessárias»1237. Uma vez mais, remetia-se a
fundamentação das desigualdades para a esfera do intemporal, do natural e do imutável.
Querer contrariar um princípio essencial da Natureza (o «ser»), corresponderia apenas a
um exercício inconsequente e potencialmente destrutivo da comunidade baseado na
crença utópica de que o homem pode alterar, moldar ou definir a sua própria natureza e a
forma como têm de se processar as relações humanas (o «dever ser»).
Na Esquerda e nos seus projectos de maior igualdade social, viram os direitistas o
expoente máximo desta perversão intelectual. Como sublinhou Manuel Maria Múrias,
expressando uma visão comum ao seu campo político, «é política da Esquerda forçar o
igualitarismo. É objectivo da Direita alimentar o pluralismo. Na impossibilidade de fazer
todos ricos, a Esquerda conforma-se em fazer-nos todos pobres. A Direita procura
privilegiar os mais aptos e os melhores, diferenciando aristocraticamente todos em função
das suas próprias capacidades e da revelação natural das respectivas qualidades»1238. No
mesmo sentido ia o pensamento de Valdez dos Santos. Para o director do Jornal
Português de Economia & Finanças, a adesão dos trabalhadores e dos pobres aos «mitos»
igualitaristas e revolucionários só poderia piorar a sua condição, ainda que reconhecesse
o potencial mobilizador da ideia de uma sociedade sem classes, para si irrealizável. Esta
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seria, «sem dúvida, um ideal aliciante. Forçoso é, porém, reconhecer que não é mais do
que isso. São palavras que aquecem o coração dos abandonados pela sorte sem lhes dar
nada que os ajude a enfrentar as dificuldades da vida. [...] é um “reino dos Céus” com que
se procura mitigar no homem as suas angústias e adormecer as suas exigências»1239.
Forçoso, na realidade, seria também equacionar os argumentos de Valdez dos Santos
contra a igualdade social e a sociedade sem classes. Ora, se estes princípios ideológicos
eram apenas redondos vocábulos destinados a acalentar esperanças vãs e inconsequentes
junto dos mais pobres e se a estes nada se oferecia além do sonho, é caso para questionar
o que de melhor tinha o imobilismo hierárquico e aristocrático para dar: resignação
perante o existente, submissão ordeira e acrítica às hierarquias instituídas e sujeição às
práticas caritativas do topo da pirâmide social.
Não só se defendia a ideia de que a Direita correspondia a uma elite, nas esferas
política, económica, social e cultural como se advogava que, sem auto-preconceitos nem
reservas de qualquer tipo, os direitistas deviam reivindicar e conquistar o lugar que lhes
pertenceria por direito próprio. Tal concepção foi expressa no seguinte passo de um artigo
publicado na revista Resistência:
se somos uma minoria (numericamente) os que damos o verdadeiro tom à vida social, nas
chefias das empresas, das escolas, das associações, dos movimentos cívicos, dos partidos,
reconheçamos ou lembremo-nos de que somos, igualmente, uma vanguarda e, por isso,
geralmente respeitados: portanto, com a influência de uma verdadeira maioria e como tal
aceites. Descomplexemo-nos e assumamos de frente o nosso autêntico papel e a nossa
importância.1240

Com efeito, a Direita fazia da diferenciação um critério político, económico, social
e cultural tradutor de uma efectiva justiça natural e de um eficaz reconhecimento dos mais
aptos – face às exigências igualitárias da Esquerda, os direitistas reivindicaram o direito
e o reconhecimento da diferença. Como afirmou Augusto Neto, «somos pela justiça, por
isso somos pela desigualdade»1241. Também Maria Luísa Carneiro Pinto – raro caso de
representação feminina nos periódicos direitistas – criticou a tendência massificante e
igualitária das sociedades ocidentais contemporâneas. Para a autora, a diluição do
indivíduo numa grande massa, além de obliterar a diferença inata e conforme à Natureza,
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desabilitá-lo-ia da sua capacidade criadora e competitiva, operando-se um processo, tanto
colectivo como individual, de auto-desresponsabilização perante o destino e a fortuna de
cada um. Isto porque, como escreveu a autora, «sou “eu” que tenho de me valorizar, de
conquistar o meu futuro, de honrar os meus deveres na profissão, na sociedade, para com
os meus parentes, os meus amigos, a minha Pátria, a Igreja a que pertenço... sou eu que
tenho a responsabilidade tremenda de me perder ou me salvar!»1242. No fundo, as políticas
igualitárias e, por conseguinte, garantes da subsistência individual independentemente do
labor, da inteligência ou da responsabilidade demonstrados por cada um,
desresponsabilizariam o homem de uma das suas necessidades vitais – prover-se a si e à
sua família –, desumanizando-o e fazendo-o abrigar-se à protecção e ao sustento
providenciado por um Estado-massa, omnipresente, omnipotente e despersonalizante.
Apesar de ser comum, no seio da Direita radical, uma recusa do individualismo enquanto
expressão do materialismo e da degenerescência moral do liberalismo, Maria Luísa
Carneiro Pinto advogou-o aqui como forma de resistência individual à massificação e à
destruição da diferença. Esta tendência massificante e auto-desresponsabilizante dos
indivíduos foi também identificada por Nuno Rogeiro: «na sociedade de massas
contemporânea, o indivíduo procura uma época inteiramente agradável, em que pretende
ser o mais livre e o mais auxiliado possível: é um falso instinto de conservação, o daqueles
que, da nascença à morte, acalentam a esperança de poder ser sustentados pelo
Estado»1243.
Sob o mote «Viva a Diferença!», José Augusto declarou, nas páginas de O Diabo,
que o corpo doutrinário que tem por base a teoria do «bom selvagem» e os intuitos
igualitários constitui uma verdadeira aberração, tanto do ponto de vista teórico como do
da praxis política. Sê-lo-ia por ignorar as evidentes e inatas diferenças entre os seres
humanos, sejam elas de natureza intelectual ou física. Para o autor, essa diferenciação era
verificável desde a infância e no decurso da formação escolar: se uns são inteligentes e
aprendem rapidamente os conteúdos que lhes são ministrados pelos docentes, outros
seriam desprovidos de inteligência e, como tal, demorariam mais tempo, se alguma vez o
conseguissem, a compreender as mesmas matérias. Assim, e aplicando-se no ensino
medidas igualitárias, estas representariam apenas a repressão e o condicionamento das
aptidões naturais, da sagacidade e da criatividade dos mais inteligentes, prejudicados e
limitados na sua progressão em detrimento de um sistema que nivelaria por baixo a
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complexidade, a quantidade e a velocidade das aprendizagens por forma a não deixar
ninguém para trás e a eliminar a assimetria das competências inatas entre os mais e os
menos capazes1244.
Tendo por base essa compreensão da promoção da igualdade nas escolas,
considerou-se, na revista Resistência, que «o ensino igualitário que se estabeleceu em
Portugal [depois do 25 de Abril] é profundamente anti-democrático porque destruidor da
optimização de possibilidades da maioria se não de todos os cidadãos» – mais uma vez e
para efeitos de combate da Esquerda, surge a acusação de que as medidas desta são antidemocráticas. Nesse sentido, deveria abandonar-se o ensino massificante e de sentido
igualitário (ou universal), regressar-se à distinção e à diferenciação de competências,
reintroduzindo as vias liceal e técnica e, por conseguinte, respeitar, também no campo da
educação, um modelo de organização hierárquica e aristocrática ou, nas palavras do autor,
compreender que «a educação tem de ser o espelho da vida em toda a sua riqueza e
variedade criadoras. E a escola será simultaneamente um laboratório e um modelo de vida
em sociedade», reproduzindo, desse modo, as estratificações existentes nesta última,
perpetuando-as no tempo. Para reformar o ensino, para combater os efeitos da
massificação e do igualitarismo e para naturalizar a diferença, propõe-se ainda que «o
culto dos heróis, o culto das personalidades excepcionais, deve voltar à escola sem
confusão de ideias»1245.
Regressando a José Augusto, encontramos a defesa de que todos os indivíduos
devem ser considerados iguais perante a Lei e perante Deus. Para além dessa excepção,
«os méritos, obtidos no ventre da mãe pela genética fundamental, ou pelos esforços do
estudo, trabalho, assiduidade, competência» devem ser reconhecidos e premiados com
distinção social: «igualdade perante Deus e perante a Lei. Igualdade, sim, de
possibilidades (instrução, educação, aprendizagem) e, depois, que o melhor ganhe»1246.
Subentende-se aqui a defesa de um modelo social baseado na competição entre os
sujeitos, de luta permanente entre os indivíduos para obterem um estatuto mais elevado
na pirâmide social, fazendo depender a consideração e reconhecimento sociais das
capacidades demonstradas em determinado modelo de produção e de organização
comunitária. Em suma, defende uma sociedade que fortalece os fortes e condena os fracos
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à miséria, por desamparo e falta de protecção, não curando sequer de saber ou de mitigar
os motivos dessa fraqueza. Determinado o objectivo para o qual deviam estar
direccionados as mentes e os esforços, criada uma hierarquia social rígida em que as
perspectivas de promoção seriam praticamente nulas, a Direita parecia mais interessada
na manutenção hereditária dos privilégios do que na criação de um modelo que,
eliminando as diferenças contextuais e de origem, permitisse, efectivamente, fazer prova
das reais e completas capacidades e possibilidades de cada um. Apesar de tudo, esta é
uma ideia de meritocracia de pendor liberal mais pura, socialmente menos fixista do que
as concepções de alguns dos autores estudados.
Para terminar este ponto, faremos eco de alguns passos do discurso proferido por
Carlos Galvão de Melo, em 4 de Junho de 1980, em Vila do Conde. Correspondem, grosso
modo, à concepção direitista da desigualdade enquanto valor natural e positivo e que
justificam algumas das críticas que vimos apontando. No âmbito da sua candidatura à
Presidência da República, em 1980, Galvão de Melo julgou pertinente dedicar essa
alocução à problemática da desigualdade entre os homens. Para o militar, esta radicaria,
antes de mais, na Natureza, que a reproduz em todas as suas manifestações e em todos os
seus produtos. Frutos da Natureza, e tal como todas as suas criações, também os homens
nasceriam diferentes. Mais tarde, «uns se manifestam inteligentes, curiosos de saber,
corajosos, dinâmicos, procuram constantemente onde melhor aplicar as suas capacidades
e energias. Têm imaginação e nunca estão quietos. Outros, porém, são o contrário de tudo
o que venho dizendo: frágeis de entendimento; preguiçosos; cheios de temor perante a
vida»1247. Assim, procurar igualar artificialmente o que é naturalmente distinto e diverso
seria apenas possível através de um nivelamento redutor, sendo que, para Galvão de Melo,
«nivelar por baixo é impedir o progresso, é estagnar, é retroceder»1248; é, acima de tudo,
anti-natural nos meios que emprega e nos fins que almeja. Por isso, longe de ser
combatida ou erradicada, a desigualdade deveria ser cultivada como potenciadora do
desenvolvimento, da realização e da auto-superação dos indivíduos que, então, estariam
inseridos numa «sociedade, que queremos ver evoluir, na desigualdade original e na luta,
consequência natural dessa desigualdade»1249. Mais uma vez, pretende-se que as
diferenças entre os seres humanos são de índole estritamente genética, sem discutir as
suas raízes e as formas possíveis de as obviar. Com efeito, à Direita parece satisfazer e
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bastar a convicção de que «somos todos filhos do mesmo Deus ou, para outros, produtos
da mesma Natureza. Somos todos irmãos perante Deus e a Natureza. Mas somos irmãos
desiguais; [...] irmãos que lutam uns com os outros na mira constante de se
ultrapassarem»1250. O problema neste raciocínio é que, continuando a metáfora de Galvão
de Melo e não discutindo a sua concepção da vivência humana, fruto das desigualdades
sociais perpetuadas com poucas, ou nenhumas, excepções através das gerações, uns
partem muito mais adiantados e mais bem apetrechados para essa luta do que a larga
maioria dos pretensos e desqualificados opositores.
4.4 – «Quem fica para ser mulher?»: narrativas de uma sociedade em crise
A Direita radical portuguesa, conservadora e tradicionalista, não deixou também
de reflectir sobre aspectos relacionados com questões de costumes. Embora estas não
tivessem a acuidade e a visibilidade que, entretanto, ganharam, levantavam já alguns
problemas a que os direitistas entendiam ser urgente dar resposta. Soma-se aqui, um certo
reaccionarismo social e moral, um espírito arreigadamente marcado pelas verdades
intemporais da Igreja. Genericamente, a Extrema-Direita escorou a sua mundividência
numa perspectiva conservadora relativamente à centralidade da família como célula base
do organismo nacional e de Deus e dos Evangelhos como modelos perenes e imutáveis
do comportamento e da conduta ética e moral do homem. Por outro lado, como veremos
adiante, os direitistas, no que concerne às questões de género, defenderam uma posição
restritiva e limitadora do papel social da mulher. Nesse sentido, também o divórcio e o
aborto, sobretudo, foram alvo de condenação na imprensa da Direita radical.
Cumulativamente, sentiram que a Igreja portuguesa, por convicção, por
alinhamento com as teses emanadas do Concílio Vaticano II (1962-1965) ou por mero
oportunismo de circunstância, claudicava no radicalismo e no tradicionalismo,
democratizando-se. Por fim, cedo começaram a denunciar o aumento exponencial que
consideravam estar a verificar-se da toxicodependência, da prostituição, da delinquência
e criminalidade e da pornografia. Ora, este pretenso crescimento surgiria particularmente
associado à juventude e, assim, seria o alarmante e definitivo sinal de que se instalara no
país uma ingente crise moral, uma degradação dos princípios éticos e um vazio existencial
que se traduziriam nos desvios às normas sociais. Esse vácuo potenciador de todos os
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delitos e de todas as vilezas fora, de acordo com a Direita, causado pela Revolução. Esta
teria alijado os padrões morais e éticos da sociedade portuguesa, surgindo na sua imediata
sequência a reivindicação e conquista do direito ao divórcio e, posteriormente, a exigência
da despenalização da interrupção voluntária da gravidez. A Direita antevia neste processo
a dissolução dos laços sagrados do matrimónio, da estabilidade e da sacralidade da
família.
A condenação generalizada de tudo quanto fizera regra e hábito no Estado Novo
teria também, de acordo com a narrativa direitista, legitimado não apenas uma maior
liberdade nos costumes mas, sobretudo, o aumento exponencial da libertinagem – que se
manifestaria pela generalização e exposição pública de materiais pornográficos, pelo
pretenso aumento da promiscuidade, dos divórcios, das gravidezes precoces, dos filhos
sem progenitor registado e pela proliferação da prostituição. A criminalidade e a
delinquência, a sua intensificação e a sua violência, seriam explicadas, no discurso da
Extrema-Direita, pela censura que os poderes revolucionários demonstraram em relação
à ordem e à hierarquia anteriores. Fazendo derruir o prestígio e a autoridade das forças
policiais, reprovando o edifício judicial do regime deposto e apodando de reaccionária e
de anti-democrática a ordem que este fizera prevalecer durante quarenta e oito anos, os
democratas teriam criado uma situação propícia ao crescimento das práticas criminosas,
originando um vazio legal, uma anarquia de facto nas ruas e uma incapacidade, por falta
de força e de legitimidade, de fazer cumprir a lei e de repor a ordem. Por fim, a tudo isto
somar-se-ia, no longo rol de críticas da Direita à Revolução, o mais grave dos atentados
cometidos pelos revolucionários contra a moral dos portugueses: o abandono do império
colonial. Condenando toda a história nacional, criminalizando os heróis das navegações
e das colonizações, dizendo ser motivo de vergonha a missão e o destino nacionais
secularmente afirmados e abrindo mão de tudo quanto, até aí, fora a razão de ser de
sucessivas gerações de portugueses, os militares e os políticos revolucionários teriam
originado uma grave crise existencial entre os portugueses. Pior, não ofereceram nada em
troca do projecto imperialista que destruíram. Se os mais velhos, os que aprenderam e
viveram o Portugal imperial e os que por ele lutaram em África, se agarravam à saudade
da grandeza perdida, se nutriam da raiva aos responsáveis pela descolonização e se
motivavam pelo desejo de reconstruir esse Portugal pluricontinental e esse modo único
de estar no mundo celebrados pela Direita radical, os mais jovens nem a memória teriam.
Os direitistas afirmaram bastas vezes que a juventude ficara órfã de um ideal de pátria
pelo qual lutar e de um quadro de valores intemporais pelos quais se reger, sendo, por
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isso, fundamental a doutrinação nacionalista dessa camada da população portuguesa.
Contudo, parte significativa da juventude, sem projecto nacional áureo que a vivificasse
e sem ideal imperialista que lhe desse sentido à vida, via-se cair num vazio moral, numa
total ausência de perspectivas e numa crise existencial sem precedentes. Alienada,
individualista, consumista e sem ter por que se bater, a degeneração moral redundaria, de
acordo com a Extrema-Direita, na prostituição e na toxicodependência.
Estes temas, tendo merecido atenção e alguma reflexão, não foram, contudo,
objecto de tanta elucubração como os que temos vindo a discutir ao longo deste trabalho.
Por um lado, como também fomos sublinhando ao longo do texto, considerações a
respeito do papel social da mulher, da função social da família, da religiosidade nacional
e do quadro ético e moral da Direita radical podem ser identificadas em inúmeros artigos
publicados na imprensa direitista. Seja como exemplo, como desabafo, como prece ou
como julgamento, os considerandos de fundo moralizante foram tecidos amiúde pelos
autores direitistas. No entanto, procuraremos reflectir, sobretudo, acerca das composições
ou das passagens que versam expressamente sobre essas matérias. Por outro lado, a
subrepresentação deste tipo de preocupações na produção noticiosa e teórica direitista
indica que, apesar de tudo, elas não encimavam a lista de prioridades das agendas políticas
das várias famílias da Direita portuguesa, o que, no entanto, não pode ser interpretado
como um sinal de desvalorização desses aspectos.
Com efeito, a Direita radical cria que se havia instalado em Portugal, depois do
25 de Abril de 1974 e como consequência das opções ideológicas e governativas dos
dirigentes políticos e militares do país, uma profunda crise que se expressaria não só ao
nível dos índices económicos, geográficos e demográficos, por exemplo, como também
numa crise social, moral, espiritual e existencial. Manuel de Almeida Damásio, nas
páginas da revista Resistência, denunciou o que entendia serem as «crises sectoriais»
portuguesas: económica, política, espiritual, histórica, geográfica e social. No que diz
respeito à crise espiritual, o autor, um dos fundadores da Universidade Livre (1978),
defendeu que em Portugal se instalou «a descrença e avançou a corrupção, a
licenciosidade e o crime». Para comprovar essa degradação moral dos portugueses,
Almeida Damásio apontou o crescimento significativo da criminalidade, da
toxicodependência e da prostituição no país, «indicadores seguros da crise de consciência
e de ausência da Fé». A licenciosidade não era exclusivamente o resultado da
permissividade estimulada pelos novos órgãos governativos do país, pela supressão das
antigas normas sociais, da ordem e da autoridade do Estado Novo. Estaria a ser inculcada
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pela imprensa livre através da divulgação de conteúdos pornográficos e da defesa do
direito à interrupção voluntária da gravidez e ao divórcio. Simultaneamente, a
comunicação social revolucionária teria ainda contribuído de forma decisiva, porque
nisso se empenhara, na diluição da fé dos portugueses e na apologia da supremacia de
valores de tipo materialista. Assim, «onde havia certeza, instala-se a dúvida; onde estava
a autoridade, coloca-se a tibieza; onde fulgia a virtude, aparece o escândalo; donde se
esperava o rumo surge a deserção»1251. A respeito da crise social, o autor sublinhou que
o alegado aumento do consumo de pornografia e de estupefacientes e dos índices de
delinquência e de criminalidade juvenis deveria ser entendido como indicador claro «de
disfunções, de profundos desarranjos familiares e morais». Manuel de Almeida Damásio
considerou ainda que a pretensa «quebra da disciplina familiar e da corrupção dos
costumes» se traduziu no aumento exponencial do número de divórcios, nas
reivindicações relativas à interrupção voluntária da gravidez e no crescimento do número
de portugueses que se dedicavam à prostituição. Pelo que, concluiu, «onde não há
autoridade surge a escravidão mais feroz, a dos vícios degradantes e das tendências
criminosas e patológicas»1252.
No mesmo sentido apontava o diagnóstico traçado, no semanário O Diabo, por
Sílvia Schaé F. Sousa Guerra. A autora identificou, igualmente, a juventude como a
principal vítima da crise e da degradação morais que assolariam Portugal desde a
Revolução e cuja responsabilidade deveria ser assacada aos responsáveis políticos e
militares do país. Contudo, causa e consequência dessa degenerescência, também a
família e a Igreja, enquanto instituições, base social e espiritual do organismo pátrio,
teriam «descurado e traído o apoio moral e emocional imprescindível a uma adolescência
equilibrada». Apesar de todas as convulsões e alterações que o derrube do Estado Novo
e do seu ordenamento social e moral pudesse ter causado, não haveria justificação para o
afrouxamento da doutrina e da função socializante da Igreja portuguesa. Desse modo,
para a autora, «até a Igreja está a fraquejar num país onde o número de católicos é
enormíssimo», nomeadamente não expulsando do seu seio, e até procurando enquadrar
nas diferentes estruturas e organismos eclesiásticos, os grupos de fiéis marxistas1253. Ora,
esta transigência daquele que deveria ser o último reduto da moral e da consciência
1251

DAMÁSIO, Manuel de Almeida – «Portugal na hora da incerteza e da fé». Resistência, Maio/Junho de
1976, n.º 173-176, p. 78.
1252
Idem, ibidem, p. 79-80.
1253
GUERRA, Sílvia Schaé F. Sousa – «Incoerência dos velhos; delinquência dos novos». O Diabo, 18 de
Setembro de 1979, n.º 142, p. 6.

366

conservadoras não podia deixar de ser entendida, pelos direitistas, como a prova cabal de
que o país enfrentava uma profunda crise, talvez a mais grave e deletéria de todas as que
experimentara ao longo da sua história. Até porque, como vimos anteriormente, era, no
limite, a própria independência do país que se poderia perder em resultado das várias
crises sectoriais identificadas por Manuel de Almeida Damásio.
Defensores de uma estrutura social rígida, conservadora e patriarcal, vendo no
homem o chefe natural e incontestável do poder político, assim como da família, os
direitistas condenaram veemente e reiteradamente o processo de emancipação feminina
que se desencadeou a partir da Revolução de 25 de Abril de 1974. Com efeito, o derrube
do Estado Novo implicou, entre outras consequências quase imediatas, a valorização e
dignificação do papel social da mulher. Essas alterações qualitativas, consagradas na lei
fundamental do país a partir de 1976, pese embora a manutenção de discriminações de
género, do machismo discursivo e institucional e de uma sociedade eminentemente
patriarcal, apontaram à construção da igualdade entre homens e mulheres. Irene Flunser
Pimentel, em A cada um o seu lugar: A política feminina do Estado Novo, discutiu a
concepção ideológica que o regime dirigido por António de Oliveira Salazar e Marcelo
Caetano propugnou e inculcou relativamente à função, à missão e ao papel social das
mulheres. No pensamento político de Salazar, de acordo com a historiadora, eram
elementos estruturantes a afirmação de uma
aparente igualdade de valor na diversidade de funções; a distinção entre a mulher solteira e a
mulher casada; a divisão de espaços – público/privado – entre homens e mulheres; a defesa
da família tradicional da qual ela constituía o “esteio”; a luta contra o inimigo liberal que a
teria atirado para o mercado de trabalho, onde ela entraria em concorrência com o homem;
finalmente, o propósito do seu retorno ao lar, através da valorização do “belo” papel de mãe
e de esposa.1254

Podendo registar-se algumas ligeiras modificações, sobretudo no que diz respeito
ao estilo discursivo, este continuava a ser o entendimento da Extrema-Direita portuguesa
relativamente ao lugar e à função primordiais das mulheres: o lar e o cuidado da família.
Phil Mailer, denunciando o machismo de que enfermava a sociedade portuguesa,
identificou a proibição do divórcio, a dificuldade de acesso a métodos contraceptivos, a
imposição do papel de mãe e de dona-de-casa e a proibição da interrupção voluntária da
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gravidez como os principais escolhos culturais e legais à libertação feminina durante o
Estado Novo1255.
Não obstante as medidas tomadas nos primeiros meses após o 25 de Abril de 1974
fossem ainda de alcance limitado, a Direita radical, certamente temendo um
robustecimento das posições feministas, começou, desde logo, a combater os esforços
progressistas tendentes à emancipação feminina. Em Outubro de 1974, escassos meses
após a Revolução, Maria Luísa Carneiro Pinto, na revista Resistência, procurando discutir
a função social das mulheres e os novos movimentos e ideias emancipatórios, estipulou,
em primeiro e esclarecedor lugar, que «a vida é sujeição». Isto é, tal como qualquer
organismo nacional saudável se basearia numa estrita observação das pretensas
hierarquias naturais, também nas relações entre homens e mulheres se deveriam respeitar
essas normas intemporais que a Natureza teria imposto desde o acto da Criação. Se, fora
do lar, o homem se tinha de sujeitar ao patrão ou ao dirigente político, em casa, na
dinâmica entre o casal, era a mulher que tinha de resignar-se perante a sua missão de
apoio do marido e dos filhos, submetendo-se à vontade do primeiro e consagrando-se à
felicidade e à educação dos últimos. Pelo que, em todas as esferas da vida, se aplicaria a
máxima de que “manda quem pode, obedece quem deve”. Até porque, ao contrário do
que afirmava a propaganda feminista, à libertação da tutela patriarcal não corresponderia
uma emancipação real da mulher.
No fundo, como defendeu Maria Luísa Carneiro Pinto, a necessidade vital que os
seres humanos sentiriam de obedecer a algo ou a alguém que na ordem das coisas lhes
fosse superior era de tal ordem «que, se nos libertamos daqui, vamos sujeitar-nos além».
Ou seja, libertada do ascendente masculino, a mulher emancipada logo se lançaria numa
nova sujeição – ao partido, ao movimento, a outra(s) mulher(es). Por outro lado, a autora
reconheceu que a melhoria das condições de vida das mulheres e a sua promoção social
e intelectual seria bem-vinda e extremamente necessária, na medida em que representaria,
devido ao seu papel eminentemente educativo, a elevação cultural e espiritual do homem,
seu marido e seu filho, «fazendo-o pensar na sua dignidade toda feita dos valores do
espírito: do sentido da responsabilidade, da sensibilidade da consciência». Não era,
contudo e segundo a autora, essa pretensa valorização que se propunha às mulheres após
a Revolução. Sob promessas de igualdade de género, de autonomia e de independência,
estar-se-ia já verificando um rebaixamento e um aviltamento da alma, da pureza, da
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castidade e da superioridade moral e espiritual femininas. Estes sintomas expressar-seiam nas modas cada vez mais despudoradas e na exibição do corpo e da sexualidade
femininos em vários campos artísticos. Assim, embrutecendo-as, transformando-as em
mercadoria luxuriante e destruindo-lhes a ingenuidade original, procurar-se-ia tornar as
mulheres iguais aos homens.
Como resulta evidente da exposição efectuada, para a Direita este não era um
processo de promoção social, ao contrário do que pretendiam as feministas. Pelo
contrário, advogou a autora, a mulher estaria a ser rebaixada e reduzida à inferior
condição moral do homem. Além disso, questionou, preocupada: «quem fica para ser
mulher, quem fica para esposa e mãe, para dona de casa?... quem fica no lar para com um
sorriso receber os que entram e para preparar para as dificuldades, para as lutas de fora,
os que saem? [...] Quem fica para acolher, para orientar, para encorajar pai e filhos, quem
fica para o amor sacrificado?». A emancipação feminina, a igualdade de facto perante o
homem, a procura da independência financeira através da entrada no mundo do trabalho,
a libertação do jugo patriarcal e a legalização do divórcio, retirando a mulher da esfera
do lar, traduzir-se-iam, previu Maria Luísa Carneiro Pinto, na desestabilização da
instituição familiar, que cairia numa profunda crise de vitalidade e de valores, assim como
na desmoralização da sociedade e na dissolução dos princípios que haviam regido os
costumes em Portugal. Em suma, «não se atende à psicologia própria, à diferença de
sensibilidades e de capacidades, à destacada missão na vida. Explora-se-lhes a vaidade,
tenta-se com o dinheiro. Vêm os valores da moeda, perdem-se os do coração. Dizem-lhe
que está a subir quando mais a rebaixam, quando a degradam e ela não vê que está a
descer e colabora, excita-se desorientada, doida, não sabe para onde vai»1256.
Com efeito, para a Extrema-Direita, as mulheres eram dotadas de capacidades
inatas e distintas das que assistem aos homens, estando-lhes, concomitantemente,
reservados um papel e uma missão sociais específicos: a família e o lar. Por outro lado,
sintoma da sua fragilidade, da sua inocência, da sua menor capacidade intelectual ou da
sua necessidade de tutela masculina, na passagem atrás reproduzida, tal como em outros
textos de autores direitistas, a mulher surge representada como um ser desprovido da
faculdade de juízo e facilmente manipulável, deixando-se tentar pelas mais comezinhas
promessas e pelas mais rudimentares patranhas engendradas para a levar à autodestruição.
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No semanário A Ordem, Albino dos Santos dedicou-se também à discussão da
essência, da função e da missão sociais femininas. Em primeiro lugar, o autor concedeu
que à mulher deve ser reconhecida uma igualdade, em termos de «dignidade, direitos e
obrigações, relativamente ao homem». Porém, advertiu, tão ou mais importante do que o
reconhecimento dessa igualdade existencial, afigurar-se-ia entender, de uma vez para
sempre, que «a mulher é [...] diferente dele pela sua função específica». Desde logo, esta
seria, comparativamente àquele, detentora de maior beleza, tanto física quanto espiritual.
Pelo que, concluiu Albino dos Santos, «ela é o ser mais perfeito da Natureza». Em
segundo lugar, a especificidade da missão feminina e a sua superior condição moral
teriam sido determinadas por Jesus Cristo quando optou por nascer e ser filho de uma
mulher, associando-a, fatalmente, à intemporal «obra da Redenção». A Virgem Maria
deveria, então, ser o exemplo modelar de feminilidade a ensinar e a estimular entre as
mulheres portuguesas, nunca deixando esquecer que ela «não tem a mais leve sombra de
mácula e quis permanecer sempre submissa, apagada e oculta». No ordenamento das
coisas do mundo e da vida, Deus teria concedido o privilégio e o dom da maternidade
exclusivamente às mulheres, pelo que seria na gestação e na criação dos filhos que estas
atingiriam «a sua plenitude, a sua maior perfeição. [...] É como mãe que a mulher se
realiza completamente»1257. Além de mãe, a mulher foi ainda retratada como esteio da
família e como suporte e complemento do marido. Como a descreveu Albino dos Santos,
a mulher
prodigaliza-se alegremente a todos sem nada esperar em troca. Só deseja a felicidade dos que
a rodeiam. Vive unicamente para o bem dos outros. É a dedicada enfermeira de todas as
dores, e meiga consoladora de todas as amarguras, a fiel companheira de todas as horas e
momentos. O seu coração não tem limites para amar. [...] Sempre pronta a sacrificar-se,
sempre atenta e disponível para todos, ela é exemplo vivo da abnegação e da renúncia. [...]
modelo da virtude e da santidade. Mãe de todos os heróis e santos, prefere ficar na sombra e
no esquecimento [...]. A sua glória é ser Mãe.1258

Silenciosa e recatada, abnegada e despojada de si mesma, cuidadora e educadora,
comprazer-se-ia no serviço do marido e dos filhos e realizar-se-ia através da maternidade,
nada reclamando em troca. Delicada e casta, moralmente superior e consciente das falhas
do carácter e do juízo masculinos, tudo perdoaria em nome do superior interesse da
família e da extrema piedade. Ciente do seu papel e do seu lugar, não procuraria qualquer
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reconhecimento ou comparticipação no sucesso do marido ou dos filhos, preferindo, ao
invés, ficar na sombra e ser o discreto amparo da família, vivendo a bem-aventurança dos
homens da casa como se fosse o seu próprio sucesso. Esta seria, para Albino dos Santos
e para a Direita conservadora, a mulher ideal e idealizada. A sua dignidade, a sua valia e
a sua virtude residiriam, justamente, na reprodução desta atitude e destes
comportamentos.
Para os ensinamentos bíblicos e para a tradição católica apelou também Maria
Luísa Carneiro Pinto. Segundo a autora, que escrevia a propósito do Ano Internacional
da Mulher, celebrado em 1975, as respostas para os problemas elencados pelos defensores
da emancipação feminina encontravam-se na Bíblia e nela se deveriam, pois, buscar as
verdades imutáveis que indicariam o lugar e o papel das mulheres nas sociedades
humanas. Apontou ainda para o facto de o «Génesis» ter estatuído que a Divina
Providência criou a mulher para auxiliar e fazer companhia ao homem – surgira como
resposta a uma necessidade masculina e com um carácter essencialmente supletivo. Ou,
nas palavras da autora, «uma ajudante parecida com ele, homem. Nem superior, nem
inferior, diferente. Com diferente psicologia, diferente sensibilidade, com menor
resistência física e maior resistência moral». Contudo, e tal como já condenara no artigo
que citámos anteriormente, Maria Luísa Carneiro Pinto considerou que as reivindicações
feministas não só ignoravam esta distinta natureza e essência das mulheres como
pretenderiam rebaixar a mulher à condição moral e espiritual do homem, sem que, em
contrapartida, lhe pudessem garantir a força e a robustez físicas deste. Defensora de que
a ordem é necessária, de que existem papéis de género que devem ser observados e
mantidos e de que é fundamental respeitar as hierarquias naturais, a autora considerou
que as ousadas pretensões do movimento feminista eram, antes de mais, a demonstração
clara de que os homens haviam alijado ou pelo menos falhado no desempenho das suas
funções. Assim, «quando alguém quer um lugar que não lhe pertence, é, geralmente,
porque aquele a quem o lugar é devido enfraqueceu [...]. Parece-me que as mulheres não
tentariam esse assalto às posições masculinas se o homem não tivesse amolecido no
conforto da vida moderna, nos excessos, na falta de esforço». Não obstante esta
degeneração masculina, a mulher consciente da sua missão não deveria procurar
suplantar, substituir ou tomar o lugar que pela disposição natural e divina pertenceria ao
homem. Pelo contrário, no cumprimento do seu papel de cuidadora, de educadora e de
esteio da instituição familiar, a mulher deveria empenhar-se em que «ele se eleve, se
fortifique, se redima». Em suma, a mulher teria de remeter-se ao silêncio e à invisibilidade
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do lar, ao lugar auxiliar e suplementar de esposa e de mãe e, abnegadamente, servir de
suporte à moralização do marido e dos filhos, contribuindo para a sua redenção, para o
seu sucesso e para a perpetuação do sistema patriarcal. Nos momentos em que a ordem e
a hierarquia naturais estavam fragilizadas pela incúria e pelo desmazelo masculinos, cabia
à mulher ser o garante da restauração e da revitalização das seculares tradições. Por
conseguinte, a mulher portuguesa, afirmou Maria Luísa Carneiro Pinto, «tem de amar a
missão que Deus lhe destinou como filha, esposa e mãe, nela cumprindo deveres e
defendendo direitos. Tem de vivificar a família e a casa como a seiva vivifica as plantas,
silenciosa e docemente, só sensível nos frutos e nas flores»1259.
Carlos Galvão de Melo, no âmbito da sua candidatura às eleições presidenciais de
1980 – nas quais terminaria em quarto lugar, com 48.468 votos –, publicou em 1979 a
obra Tradição e Destino, em que coligiu textos e discursos temáticos dirigidos a
problemas ou grupos sociais específicos. Nesse trabalho, o militar explanou brevemente
a sua concepção acerca das mulheres e da questão feminina. Em primeiro lugar, e tal
como os autores citados, Galvão de Melo considerou que, ao reivindicar a igualdade em
relação ao homem, as mulheres não estavam a exigir ou a procurar a sua promoção social.
Ungidas de uma condição moral superior à do homem pelo dom e pela dádiva da
maternidade, as mulheres seriam «discretas, humildes quase sempre, vulgares ou
medíocres nunca». Relativamente aos homens, as suas parcas virtudes ser-lhe-iam
transmitidas e permanentemente renovadas no espírito pela acção e pelo cuidado das
mães, das esposas e das filhas. Espiritual e moralmente superior ao homem, à mulher
faltaria a força física deste, sobretudo num mundo em que a violência e a lei do mais forte
ditam as regras. Conquanto em actividades não dependentes da capacidade física a mulher
tivesse já demonstrado ser capaz de igualar e até de suplantar o homem, «outro tanto já
não acontece com o homem, para o qual o mundo peculiar da mulher continua interdito:
o amor dos filhos; o sacrifício discreto; a espiritualidade; a bondade e a beleza». Apesar
de nas descrições direitistas a natureza e a essência da mulher se reportarem sempre a
uma visão totalizante, uniformizadora e unívoca acerca do género feminino, quando se
tratava de contestar as reivindicações ou os postulados teóricos feministas ou quando se
pretendeu criar uma narrativa que superiorizasse, estética e moralmente, as mulheres em
relação aos homens, a Direita apostou na apologia da diferença e da diversidade – um
discurso em que os pressupostos que sustentam os seus argumentos são, no mínimo,
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conflituantes. Assim, nas palavras de Galvão de Melo, «a mulher é na sociedade o que a
flor é nos campos: ela é a variedade, a beleza, a garridice, a alegria. Que monótono, que
escuro e que triste seria a simples reunião social se apenas os homens aí estivessem com
os seus fatos escuros, suas atitudes severas, suas conversas sobre negócios e política; suas
falas sem fantasia, desprovidas de sonho!»1260.
Acerca das reivindicações emancipatórias do movimento feminista, António
Maria Zorro taxou-as categoricamente como «uma descabelada campanha». Esta
assentaria em três falácias essenciais: i) de que no Estado Novo se impedira toda e
qualquer elevação da condição sócio-económica das mulheres; ii) de que a situação da
mulher portuguesa era francamente pior do que a vivida pelas suas congéneres europeias;
iii) «de que no abandono da educação dos filhos em troca de um emprego e de todas as
servidões, duras ou suaves, que ele envolve, pode residir o supremo ideal a atingir por
uma rapariga»1261. Assim, a «descabelada campanha» feminista estaria, só e gravemente,
a difundir um logro alienante, desviando as mulheres da sua nobre e secular missão e da
sua silenciosa e servil função social. Procurando convencê-las de que no abandono do
reduto doméstico e na entrada no mundo do trabalho residiam as condições indispensáveis
à conquista da sua autonomia e da sua independência, os movimentos feministas estariam
a demonizar e a negar o direito de escolha, sob pena de acusações de reaccionarismo ou
de parasitismo social, das mulheres que afirmavam encontrar no serviço do lar e da
família a satisfação e a realização pessoais. Mette Gauguin afirmou mesmo, nas páginas
de A Rua, que «a emancipação da mulher [...] não passa duma tentativa da mulher
frustrada a procurar outra forma de viver do que aquela que realmente deseja, para
esquecer que bateu com o nariz numa porta fechada, ou seja, que perdeu o seu direito de
escolher. Portanto, uma fuga às realidades, uma fuga à tentativa de resolver os problemas
reais». No fundo, subentende-se, a formulação e a defesa de ideais de emancipação
feminina eram coisas de mulheres solteiras ou daquelas que não haviam sabido conservar
ou fazer prosperar o seu matrimónio. Em todo o caso, o feminismo era obra de almas
frustradas. Por outro lado, acrescentou ainda Mette Gaugin, verificou-se uma
coincidência entre a eclosão e a intensificação das reivindicações feministas e os Estados
mais necessitados de mão-de-obra pouco dispendiosa. De acordo com esta linha de
pensamento, obrigada, por necessidade material ou por incitamento propagandístico, a
inserir-se no tecido produtivo, a mulher deixara desamparada a sua família e faltara às
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suas responsabilidades onde mais importantes eram a sua presença e o seu cuidado. Pelo
que, comentou a autora, «não deve ter sido por acaso que [...] surgiram muitos mais casos
de jovens infelizes, criminosos, drogados e mais insatisfações conjugais, manifestandose em casamentos desfeitos por divórcio ou infidelidade, desinteresse pelo lar e pelos
filhos». Por tudo isto seriam responsáveis a mulher e a sua irreflectida e injustificada
vontade de se tornar igual ao homem. Consentindo que a mulher beneficia de dignidade
igual à do homem e que lhe esta deve ser outorgado o direito de escolha, Mette Gauguin
considerou que essa dignidade e esse direito não poderiam continuar a ser apresentados
como inconciliáveis com a vida doméstica e que, sobretudo, não poderiam forçar a
mulher, contra a sua vontade e para não parecer antiquada, reaccionária, servil ou
parasitária, a entrar na actividade laboral. De tal ordem seria a pressão feminista que, em
Agosto de 1979, a autora escreveu: «é preciso coragem, mulher, para enfrentar todos
aqueles que tentam resolver os teus problemas e para enfrentar a opinião geral, que te
empurram para um emprego fora de casa, para um certo abandono do teu lar. É preciso
coragem para levantares a tua voz, e dizer que apesar de tudo há diferença entre o homem
e a mulher»1262.
A propósito do Dia Internacional da Mulher de 1980 e dos ideais de emancipação
feminina afirmados, nessa data, Abel Guerra prestou-se, na revista Resistência, a discutir
se a aplicação dessas ideias contribuiria para a elevação da condição social das mulheres.
Concluiu, na senda do pensamento direitista que vimos discutindo, que os esforços
empreendidos no sentido de realizar a igualdade entre os géneros se saldara
negativamente para as mulheres. Como corolário do aviltamento e da corrupção moral
das mulheres que resultariam do mantra emancipatório do feminismo, Abel Guerra
destacou a exigência do direito ao divórcio e à interrupção voluntária da gravidez. Ora,
ajuizou, nada de emancipador ou de elevador existiria no acto de «desatar a união de que
resulta a perpetuidade da Espécie» ou de «matar a mãe seu filho no próprio ventre que
lhe deu a vida». Uma vez mais, à imagem dos autores analisados, Abel Guerra também
se predispôs a reconhecer à mulher uma dignidade, enquanto ser humano, igual à do
homem. Contudo, a igualdade, mesmo que apenas referente ao plano legal, não poderia
ir além desse respeito pela comum natureza e condição humanas de ambos os sexos. Para
lá disso, a primazia deveria ser concedida ao culto da diversidade. Nas palavras do autor:
«não quero assim a mulher masculóide, mas a verdadeira Mulher no belo ideal da sua
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feminilidade, de que a Mãe de Deus é o excelso Exemplar»1263. De resto, e desvalorizando
a própria efeméride, também o semanário A Rua assegurou que, a propósito do Dia
Internacional da Mulher, se assistira a uma «defesa da condição feminina, cuja finalidade
essencial é... padronizar a mulher pelo homem, ou seja, promover a “condição
masculina”... da mulher»1264. Em ambos os casos citados, estamos perante a reivindicação
direitista do direito à diferença. No caso vertente, o direito de todas as mulheres a serem
iguais entre si, no que concerne à ausência de promoção social, económica, cultural e
política, hierarquicamente inferiores e submetidas aos homens, devotadas ao cuidado da
casa e da família e como invisíveis, silenciosas e abnegadas auxiliares dos maridos e dos
filhos. Tal era a diversidade que a Direita radical defendia para as mulheres.
Remetendo para o divino acto genesíaco, Margarida Garcez Ventura, apresentada
como sendo licenciada em História, sublinhou o carácter assistencial e supletivo que
presidiu à criação da mulher. Igualmente dignos, «a diferenciação psicológica não é fruto
do hábito e da educação, como pretendem os movimentos feministas. Assim, pode
concluir-se pela idêntica dignidade e pela função distinta existentes entre homem e
mulher». Pelo que, opinou também esta autora, a propalada emancipação feminina que
tanta propaganda e luta política alimentara não passava de um mito, perigoso porque
alienante e grave porque destrutivo dos alicerces da família e da moral pública. Assim,
«sem mulher, que se assuma como tal, não existe família, sem instituição familiar activa
não existe tradição viva, sem tradição viva não existe passado nem tempo
consciencializado, e sem tempo consciencializado não existe Pátria»1265. Por conseguinte,
no limite, de acordo com a visão direitista, a emancipação feminina poderia custar a
sobrevivência e a independência nacionais.
A luta contra a despenalização da interrupção voluntária da gravidez foi, no plano
dos costumes, aquela que mais consumiu a atenção e o empenho dos direitistas.
Invocando vários argumentos para sustentar a sua radical e absoluta recusa e condenação
de todas as práticas abortivas – independentemente dos motivos invocados pelas mulheres
para justificarem a sua opção –, uma das alegações da Extrema-Direita foi a de que o
aborto poderia, no limite das suas consequências e tal como a emancipação feminina,
conduzir à perda da independência nacional. Como frisou Jaime Nogueira Pinto, «o
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alarmismo malthusiano» que tomou conta do mundo euro-americano, a partir dos anos
1950, teria dado origem a uma preocupante queda dos índices de natalidade. Por
conseguinte, a civilização cristã e ocidental estaria a lidar com uma inversão da sua
pirâmide geracional, perdendo não só capacidade produtiva autónoma como também o
«poder nacional que sempre teve uma componente demográfica». No caso português,
essa tendência, alcançada através da utilização de métodos contraceptivos vários e do
recurso à interrupção voluntária da gravidez, seria ainda mais grave. De acordo com o
autor, a demografia do país entrara já na sua curva descendente e no seu acelerado
envelhecimento. Assim, «a ideia malthusiana de muito boa gente, mesmo nos sectores
nacionais de que, depois da perda de África, tínhamos de reduzir a população afigura-se
um equívoco perigoso. Pelo contrário, a demografia forte, gerações renovadas, capital
humano, será sempre um factor essencial para a continuidade e independência do
País»1266. Logo, e não obstante os apriorismos de ordem moral que obrigavam a Direita a
recusar instantânea e liminarmente a possibilidade de despenalização da interrupção
voluntária da gravidez, esta seria, também de um ponto de vista meramente pragmático,
indesejável e reprovável. Albino dos Santos, no semanário portuense A Ordem, declarou
que «consentir livremente o aborto ou autorizá-lo, legalizando-o, [...] seria abrir o
caminho à eutanásia, ao assassínio colectivo, à destruição da própria sociedade que não
tarda a destruir-se irremediavelmente», arrastando consigo a própria nação. De resto,
desvalorizando e secundarizando quaisquer questões de princípios ou de consciência, em
A Rua afirmou-se, sem hesitações, que as reivindicações de despenalização do aborto,
maioritariamente provenientes dos sectores progressistas, mais não eram do que
«afrontosamente prosseguir a destruição deste país, e nesse sentido visa[m] o seu mais
íntimo espírito de vida»1267.
Portanto, para a Direita radical, também a Revolução e a Democracia seriam
responsáveis por este atentado à soberania, à unidade e à vitalidade pátrias. Como
sublinhou Manuel Maria Múrias, para a Extrema-Direita, a Democracia não passava da
ditadura do maior número e das vontades circunstanciais das voláteis maiorias. Pior,
instituindo a discussão e o sufrágio de diferentes projectos político-ideológicos e sócioeconómicos, a Democracia destruiria as verdades seculares e estaria a impor o mais
radical relativismo. Democraticamente, tudo era passível de discussão, de
questionamento, de revogação e de alteração profunda se, num dado momento e sob
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determinadas circunstâncias conjunturais, a maioria da população se expressasse nesse
sentido numa ida às urnas. Por conseguinte, o certo e o errado, o bom e o mau, o valor
intrínseco e intemporal das coisas tornar-se-iam noções proscritas pelo sistema
democrático, pelo que, concluía o autor, «no caminho da liberdade material vamos
sacrificando a liberdade espiritual»1268. Na mesma publicação, Maria Helena Fontoura
afirmou que a despenalização do aborto era «mais uma das originalidades do PREC».
Sob o signo de uma campanha humanitária – garantir as condições de higiene, de
segurança e de qualidade dos cuidados médicos prestados às mulheres que necessitassem
de recorrer à interrupção voluntária da gravidez – e progressista – reconhecer o direito
das mulheres a decidirem sobre o seu corpo –, esconder-se-ia uma cruzada contra o direito
à vida e pela legalização do assassinato de seres humanos, no caso vertente dos mais
indefesos e desprotegidos. Contudo, asseverou a autora, «um fenómeno nunca surge
isolado. Emerge sempre duma cadeia que o antecede. Nestes casos, é a consequência de
uma sistemática regressão de valores, que se vem verificando na nossa sociedade» desde
o 25 de Abril de 19741269.
Deste modo, combatendo o suposto relativismo moral da Democracia, os autores
direitistas recusaram aos representantes políticos dos portugueses na Assembleia da
República a legitimidade para ajuizarem e decidirem sobre tão grave e fracturante
matéria. Com efeito, o juiz Garcez Palha da Silveira, no semanário O Diabo, declarou
não estarem os deputados capacitados, habilitados ou mandatados para definirem «a partir
de que idade ou antes de que idade se pode matar uma criança». Por outro lado, eles
deveriam ser legalmente impedidos de regular «as circunstâncias em que qualquer
cidadão se poderá livrar, por homicídio, de um filho deficiente e incómodo, de um pai
velho e doente ou de uma sogra quezilenta e dispendiosa». De resto, a oposição do juiz
relativamente à interrupção voluntária da gravidez era de tal ordem que não lhe permitia
aceitar que fossem tipificadas quaisquer excepções à lei que a criminalizava,
argumentando: «se se nega à criança gerada por uma violação o direito de nascer, poderse-á proibir o aborto dos filhos de pais alcoólicos ou portadores de graves doenças
hereditárias?»1270.
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Embora a Igreja sempre tenha rejeitado a despenalização do aborto, o semanário
dirigido por Manuel Maria Múrias não hesitou em criticar a tibieza e as concessões ao
espírito democrático da época alegadamente demonstradas por alguns prelados
portugueses, nomeadamente pelo Bispo do Porto em Junho de 1977. O jornal acusou o
prelado de, ao invés de ter rechaçado automaticamente o aborto por ser um pecado capital
e, por isso, intrinsecamente mau, intolerável e pecaminoso, ter proferido declarações em
que fazia depender a legitimidade da interrupção voluntária da gravidez das conclusões a
que chegasse uma profunda discussão e reflexão nacional acerca do tema, mormente
através da realização de um referendo. Ora, condenou a publicação, transigir com o
relativismo moral democrático era já colaborar activa e conscientemente com a
degradação da consciência nacional, a dissolução do valor da vida e da família e a
legalização do infanticídio. Levando o raciocínio do Bispo do Porto ao seu expoente
máximo, argumentou-se, haveria também que referendar «o erotismo, e a pornografia, o
nudismo, a contracepção, e o sadismo, e o masoquismo, e a droga, e o suicídio, e o
homicídio. E teremos que referendar os dez mandamentos da Lei de Deus, e a existência
da Pátria»1271. De facto, para a Extrema-Direita, tal como a missão, o desígnio e o projecto
nacionais não eram passíveis de sufrágio popular, também as verdades e os dogmas
ligados a princípios civilizacionais, culturais, religiosos ou morais, não poderiam ser
postos em causa ou alterados pela volatilidade eleitoral, não sendo, também, ratificáveis
por via referendária. Em suma, para os conservadores, por mais voltas argumentativas
que se dessem para justificar a despenalização do aborto, o que estava em causa era a
legalização de um crime – civil e canónico – que o teria sempre sido «no nosso direito
positivo; será sempre criminoso pelo Direito Natural. Um Estado que transgride por
princípio a Lei de Deus – é um Estado que não merece nem respeito, nem obediência»1272.
Uma transgressão às normas e à moral imemoriais de tal ordem só seria possível devido
aos vícios democráticos e mais um inequívoco sinal da sanha destruidora e assassina dos
revolucionários e dos progressistas. Como se comentou no semanário A Rua, a propósito
da campanha que pugnava pela despenalização da interrupção voluntária da gravidez:
«valha a verdade, nos termos da democracia que se abateu sobre este país a iniciativa até
seria perfeitamente lógica: quem invadiu Portugal para o liquidar precisa de levar a tarefa
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ao extermínio das gerações futuras. O espírito da morte que necessariamente enforma
todo o progressismo não pode, em coerência, omitir-se neste domínio»1273.
Fazendo corresponder a reivindicação feminista de que cada mulher possa decidir
e dispor livremente do seu próprio corpo à sexualidade irresponsável e promíscua e ao
desejo licencioso, ao triunfo do erotismo e do hedonismo sobre a boa e recta moral, os
direitistas procuraram lançar um anátema sobre todos aqueles que defendiam que o
recurso ao aborto deixasse de ser um crime e pudesse ser feito em condições de
salubridade e de segurança para a mulher e, sobretudo, sobre todas as mulheres que,
independentemente do motivo, se vissem perante a necessidade de abortar. Equiparando
a interrupção voluntária da gravidez, regulada e estritamente condicionada, ao homicídio
comum, a Direita procurou acentuar a pretensa essência criminosa do acto. Não
distinguindo motivações – violação, deficiência ou patologia incurável da criança, perigo
para a saúde da mãe ou do feto, incapacidade material, mental ou emocional –, a ExtremaDireita adoptou uma narrativa em que o aborto surgia como um crime de natureza
utilitária, resultado mais grotesco do individualismo e do materialismo contemporâneos,
forma de eugenia ou de extermínio organizado de seres humanos indesejados. Assim,
procurando convencer os indecisos, os direitistas asseveraram amiúde que à
despenalização da interrupção voluntária da gravidez se seguiria a «abertura da caça aos
doentes mentais, aos velhos, aos incapazes, aos doentes, aos marginais, aos
desempregados, enfim, no fundo a todos os que, por uma forma ou outra, se tornem
empecilho aos outros cidadãos que por eles passem»1274. De modo jocoso, nas páginas do
semanário O Diabo, aludiu-se à concupiscência que serviria de fundo à imoralidade que
grassaria entre os defensores do aborto, exortando: «fornicai, ó gente, que a parteira
secreta e tenebrosa dos tempos fascistas está prestes a vestir a bata social da tecnologia e
a diminuir o número de filhos da puta cá do burgo! Abaixo a pílula, abaixo o termómetro,
abaixo a tripinha chata! Viva o amor livre, viva a ejaculação à balda!». No mesmo texto,
e mantendo a toada irónica, pode ainda ler-se que teria sido útil ao país que o aborto
tivesse sido aplicado a Costa Gomes, Vasco Gonçalves, Edmundo Pedro, Acácio
Barreiros, Manuel Alegre e Mário Soares. Sugeriu-se também que o aborto devia ter sido
praticado no caso de Álvaro Cunhal, que, desse modo, não teria «passado de um pouco
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de trampa ensanguentada numa compressa». Pelo que «todos estes deviam ter sido
abortados à nascença»1275.
Do ponto de vista religioso, vários foram os autores e os movimentos a
pronunciarem-se contra o aborto. A argumentação do conservadorismo católico escoravase, em primeiro lugar, no carácter sagrado e inviolável da vida humana. Essa existência
começava, para os crentes, no momento da concepção e logo se autonomizava enquanto
ser com um corpo e uma dignidade próprios, não sendo, nem nesse alvor do período de
gestação, «como um tumor, um acidente no corpo da mãe, que se possa extirpar a belprazer. É um corpo vivo, diferente do corpo materno». Sendo a vida e a maternidade
dádivas divinas e elementos cruciais do plano da Providência, resulta evidente que, na
óptica cristã, o aborto era entendido como pecado abominável e capital. De resto, para
estes católicos conservadores, a própria contracepção era tida como um atentado e um
crime contra o direito à vida. Em relação a este, não se poderiam jamais invocar
excepções, nem procurar legitimar a sua negação. Assim, Albino dos Santos reconheceu
que muitas mães com severas dificuldades sócio-económicas poderiam questionar-se
acerca do futuro que conseguiriam providenciar ao feto que carregavam no ventre.
Contudo, a sorte ou o azar dessa criança deveriam ser confiados a Deus: «quem sabe se
não estará ali, naquele pequenino ser, um herói, um sábio ou até um santo?»1276.
Carlos Aguiar Gomes, membro da Militia Sanctae Mariae, editou, em 1983, uma
obra sobre o direito à vida na qual defendeu o dever materno de cuidar e de proteger os
filhos, desde o momento da concepção, assegurando que «a liberalização do aborto trará
a curto prazo a arbitrariedade de julgamento sobre qualquer homem ou mulher que, em
qualquer momento, deixe de ser útil ou passe a ser incómodo para a classe dirigente»1277.
No fundo, a mesma ameaça velada de genocídio ou de eutanásia programada com que a
Direita procurava alarmar todos aqueles que pudessem hesitar perante a questão do
aborto, assustando-os e lançando o alarme social. Maria da Conceição Nobre, em O
Aborto à Luz do Espiritualismo, considerou que o aborto representava um dos mais
gravosos crimes que o ser humano poderia cometer, independentemente da religião que
professasse. A tónica foi, contudo, colocada sobre a degeneração da condição feminina
que se verificava e tenderia a agravar-se. Para a autora, «a mulher perdeu a sua dignidade
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feminina, deixou de ser o anjo da paz e do lar, preferiu trocar a nobre missão de mãe pelos
prazeres fúteis, canseiras desajustadas do trabalho fora do lar» e, por conseguinte,
participar activa e militantemente no acto da sua própria destruição1278.
Maria Alexandra Carvalho, fundadora e uma das principais activistas do
Movimento Amor & Vida (MAV), publicou, em 1977, um livro, composto
essencialmente por imagens, muito gráficas, de vários métodos de interrupção da
gravidez. O trabalho seria reeditado, em versão revista e aumentada, no ano seguinte. Em
Aborto, a Escravatura da Mulher: Apelo às consciências, Maria Alexandra Carvalho
reproduziu a argumentação dos movimentos pró-vida de que a existência do ser humano
e, portanto, a sua dignidade e inviolabilidade começavam no acto da concepção, pelo que,
independentemente do tempo de gestação do feto, a interrupção voluntária da gravidez
era sempre um homicídio imperdoável e injustificável. A esta convicção biológica,
somava-se a doutrina cristã. Assim, ainda que os pais considerassem que o melhor para
si e para o embrião que haviam acabado de conceber passava pelo aborto, «a mãe tem o
dever gravíssimo de o respeitar como um depósito sagrado que Deus lhe confia [...].
Qualquer que seja o motivo invocado, o aborto praticado é sempre um crime que nenhuma
lei pode legitimar. [...] Este dever [perante a vida] é tão grave que NÃO ADMITE
NENHUMA EXCEPÇÃO»1279. Por conseguinte, nem o facto de a gravidez ter sido
causada por uma violação, de se saber que a criança nasceria já portadora de uma
incurável patologia física ou mental ou de a gestação poder representar um grave perigo
para a saúde da mulher, da criança ou de ambos poderia ser visto, à direita, como razão
atendível e legitimadora do aborto. Como frisou a autora, «terapêutico ou eugénico, o
aborto é sempre um assassínio que se comete contra um ser que não se pode defender»1280.
De resto, ajuizou Maria Alexandra Carvalho, «todo aquele que pede a legalização do
aborto é um desgraçado que vive no mundo podre da prostituição!»1281.
No plano associativo, vários foram os grupos que se constituíram para combater,
na rua, na imprensa e nos púlpitos das igrejas, o feminismo e as doutrinas e reivindicações
pró-aborto. Um dos movimentos que mais atenção mereceram por parte dos periódicos
direitistas foi, justamente, o que se fundou no final de 1977, por Maria Alexandra
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Carvalho e por Orienta Conde – o Movimento Amor & Vida. A revista Resistência
descreveu-o como um «grupo de jovens [...] ciente do perigo de certas publicações que
apresentam a contracepção artificial como um meio progressista de regulação da
natalidade [...] e que classificam o aborto como uma operação sem perigo»1282. O
semanário O Diabo, sublinhando o carácter juvenil do movimento – no que concerne à
sua composição e, sobretudo, ao seu público-alvo –, transcreveu na íntegra o comunicado
de imprensa que o MAV havia enviado às redacções1283. Por fim, em A Rua, recorrendo
igualmente à nota do movimento, informou-se que este se propunha «pugnar pela defesa
dos valores físicos e morais da vida, pelo direito de nascer e pela dignidade da mulher,
esclarecendo os jovens acerca do planeamento familiar e dos problemas da contracepção
artificial»1284.
No universo editorial direitista, encontram-se ainda referências à existência do
Movimento Português Contra o Aborto (MPCA), da Associação Portuguesa para a Defesa
da Família1285, do Movimento Pró-Vita1286 e da Juventude Portuguesa em Defesa da Vida
(JPDV)1287. Quase sempre nascidas ou associadas aos ambientes eclesiais, a
argumentação destes grupos é em tudo coincidente com a que expusemos e discutimos
anteriormente.
Outra causa de preocupação para a Direita era a suposta degenerescência da
juventude. Desde muito cedo procurou impor uma narrativa alarmista e securitária que
apontava de forma sistemática o aumento constante e exponencial da criminalidade, da
delinquência, da toxicodependência, da prostituição e de outras práticas tidas como moral
e socialmente reprováveis. A principal vítima, quer dos crimes, quer dos flagelos sociais
que arrastariam os indivíduos para a marginalidade, era, no discurso direitista, a
juventude. Privada de um ideal nacional galvanizador e dos dogmas moralizadores e que
conferiam sentido à existência, teria caído nas malhas do crime, da droga e/ou da
perversão sexual. Desse modo, sustentou a Direita radical, a solução para tão ingentes
problemas passava pela revitalização e pelo reforço da família, pela revivificação dos
sentimentos e ensinamentos cristãos e pela formulação de um novo projecto nacional.
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Devidamente enquadrados pela pátria, pela Igreja e pela família, os jovens voltariam a
reger-se pela boa doutrina. Pereira dos Santos, nas páginas do semanário A Ordem,
alertou, logo em Janeiro de 1975, que «a vaga de assaltos e de crimes assume proporções
alarmantes»1288. Cerca de um ano depois, O Sol reiterava a preocupação com o
crescimento da criminalidade. Para a publicação dirigida por Vera Lagoa, esse
desenvolvimento estatístico do crime em Portugal teria como principais motivos a
descolonização e os saneamentos. Pelo que, defendeu-se no semanário, «primeiro
deveriam ser julgados os responsáveis, e então, já haveria força de lei para julgar aqueles
que não são mais do que uma consequência da irresponsabilidade dos primeiros»1289.
António Marques Bessa, em A Rua, garantiu mesmo que «o número de crimes
participados à Polícia Judiciária quase triplicou depois do 25 de Abril»1290. Fosse como
fosse, e não se pretendendo aqui discutir a veracidade ou a correcta análise dos números
e dos dados disponíveis, a Extrema-Direita esforçou-se por apresentar aos portugueses
ponderosos argumentos e exemplos de que o país sofria uma aguda vaga de criminalidade
e que essa seria apenas mais uma das nefastas consequências do 25 de Abril.
Outra, possivelmente ainda mais gravosa, fora o aumento do número de
toxicodependentes. Logo no seu primeiro número, o semanário dirigido por Manuel
Maria Múrias avançou um número impressionante: em Abril de 1976, existiriam cerca de
100.000 toxicodependentes em Portugal. «Uma autêntica calamidade para a saúde
pública», cuja tendência mais evidente era a do seu inevitável crescimento. Em estreita
ligação com o consumo de estupefacientes surgiam, pela Direita, a prostituição e a
homossexualidade. Procurando traçar a origem e os motivos desse flagelo social, A Rua
apontou, essencialmente, factores externos. Por um lado, no final dos anos 1960, quando
a droga começara a popularizar-se entre a juventude universitária, não teria sido «estranha
a essa explosão da venda e distribuição da droga a presença de estudantes brasileiros», e,
por outro, em 1973, a disseminação do produto e do consumo estaria relacionada com a
realização de um festival de jazz em Cascais ao qual teriam acorrido muitos estrangeiros,
trazendo consigo «as maiores quantidades e as mais variadas especialidades de droga de
todo o mundo». Depois do 25 de Abril de 1974, os retornados teriam trazido e traficado
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a liamba, contribuindo para o aumento significativo do consumo desta droga1291. Mais
tarde, na mesma publicação, afirmar-se-ia ainda que, no Rossio, os traficantes «têm a
aparência de espanhóis ou de cubanos»1292. Assim, e nunca ilibando a Revolução e a
Democracia de uma pretensa perversão dos valores, da moral e dos costumes tradicionais,
a Direita sentiu a necessidade de atribuir a introdução, a venda e a popularização do
consumo de estupefacientes a agentes estrangeiros – o fundo do homem português,
imaculado na sua concepção, fora corrompido e pervertido pelos progressistas do interior
e pelos imorais e criminosos do exterior. No plano interno, para responsabilizar o sistema
democrático pelo anunciado aumento da toxicodependência no país, O Sol sublinhou que
«a droga é a procura de qualquer coisa que preencha o espaço vazio», uma fuga às duras
realidades e uma alienação da falta de afecto e de cuidado familiares. Revoltados com um
sistema e com normas sociais que não entendiam nem aceitavam, os jovens, «em vez de
lutarem pela modificação da sociedade, da qual, no fundo, não se conseguem libertar,
tentam construir outra, sem significado, sem sentido, e para a qual eles próprios não vêem
sentido»1293. Também no Jornal Português de Economia & Finanças se defendeu que,
embora fossem já conhecidas em Portugal, a droga, a pornografia e a prostituição só se
haviam tornado um autêntico flagelo social depois e em consequência da Revolução: «dirse-ia que a juventude portuguesa – uma grande parte empenhada com brio na defesa das
fronteiras ultramarinas [...] – não tinha muitas horas de ócio para as dedicar à droga».
Pelo que, vaticinava-se, a cura da toxicodependência e da sua propagação em Portugal
não carecia de psicólogos, de técnicos, de clínicas ou de serviços especializados,
necessitava apenas de um renovado projecto nacional. Como se afirmou a este propósito,
no periódico dirigido por Valdez dos Santos, «é com ideais, com objectivos na vida, com
a fé em si próprio que passa pela fidelidade ao seu país – que a droga pode ser
vencida»1294. Declarando ter-se verificado um aumento de trezentos por cento no
consumo de droga em Portugal entre 1974 e 1980, Georges Mendes considerou que os
jovens se iniciavam na toxicodependência «porque é moda rejeitar-se o sistema todo,
porque é moda ser-se homossexual, porque fica bem andar-se aos tombos afirmando,
como por desafio, estar-se com uma “pedrada”». Ainda que estivesse em voga, quais
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seriam os reais motivos para tal crescimento do consumo de estupefacientes apontado
pela Direita radical? «Será isto o fruto podre da democracia em que vivemos? [...] A
juventude precisa de construir e de ter um ideal, de sentir-se útil. [...] A juventude é mais
sensível ao mal-estar porque se encontra numa fase na qual procura a sua identidade e
neste momento a única identidade que Portugal lhe tem dado é a desilusão e o
pessimismo»1295. A toxicodependência juntava-se definitivamente ao rol de crimes que a
Direita imputava à Revolução e à Democracia.
Outra questão que preocupou gravemente os direitistas foi a pretensa proliferação
da pornografia depois do 25 de Abril de 1974, interpretada como sintoma da degradação
moral da pátria e merecedora dos seus veementes protestos. Atendendo aos relatos e às
queixas apresentados nas publicações da Direita radical, a pornografia havia tomado
conta dos escaparates dos quiosques e das livrarias, da imprensa, da televisão e do cinema
– «em coloridas ilustrações, a representação repugnante já não só do acto sexual eivado
de mórbido erotismo, mas ainda de todas as aberrações hétero e homossexuais possíveis
e imagináveis»1296. A «enxurrada pestilenta, que nem sequer tem a elegância, a distinção
que teve noutros tempos, mais instruídos e nobres», de pornografia em Portugal seria de
tal ordem que os governantes se dedicariam já à criação de medidas legislativas que a
contivessem. O contacto com a pornografia, para a Direita radical, implicava,
irremediavelmente, uma «profunda desmoralização» da juventude1297. Por outro lado, o
incómodo com essa pretensa vaga de conteúdo pornográfico no país foi também expresso
num manifesto de mulheres nortenhas contra a pornografia e a violência no cinema. No
texto divulgado pelo semanário A Rua, defendia-se que não mais se poderia «consentir
em que nas salas de espectáculos continue a ser exibida a imagem da mulher-coisa ou da
mulher-instrumento de prazer» e exortou-se a que todas as mulheres portuguesas, por
todos os meios ao seu alcance, se manifestassem contra este atentado à estrutura moral e
à tradição nacionais. Por fim, cumpre registar que, para a Direita radical, também a
pornografia e o crescimento da sua exposição pública eram responsabilidade da
Democracia. Assim, ironizou-se em A Rua que, «logo que se proclamam, em qualquer
país, as liberdades ditas democráticas, um dos primeiros sinais de que elas foram
constituídas ou estão em vias de o ser é a aparição, oficialmente consentida, da despidela
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em público»1298. Pelo que, afirmou-se no mesmo tom jocoso, «a pornografia em liberdade
veio somar-se ao extenso rol das amplas liberdades e das grandes conquistas da
Revolução de Abril»1299. Tal como relativamente à droga ou à delinquência, também os
efeitos mais perniciosos da pornografia se abateriam sobre a juventude portuguesa:
«levados pela sua natural curiosidade pelos prazeres dos adultos, os jovens facilmente se
deixam arrastar nas práticas mais devassas, que põem em perigo o seu equilíbrio
fisiológico e psíquico, a sua saúde física e mental»1300. Devido às sequelas que a
exposição a conteúdos pornográficos deixaria na geração a quem caberia construir o
futuro da pátria, não podiam o democratismo, a condenação da censura ou as
reivindicações de liberdade artística condicionar e prejudicar tão severa e imoralmente
um dos segmentos mais frágeis da população nacional.
Pensando todas estas questões de modo integrado, a Direita concluiu que se
encontrava em execução, pelas forças marxistas e social-democratas, uma dissimulada
ofensiva contra a família, célula base do organismo nacional. Perante a promoção do
hedonismo, do individualismo e do materialismo, e sem estímulos significativos, por
parte das instituições oficiais, à sua conservação e à sua defesa, a família encontrar-se-ia
em crise profunda. Como afirmou, em 1980, o padre Fernando Leite,
a família dos nossos dias é alvejada por males que ameaçam a sua solidez: o divórcio e o
amor livre que lhe destroem a unidade; o aborto e a limitação ilícita dos filhos, que cortam
as flores que deviam ser o enlevo deste jardim; o naturalismo que degrada o carácter sagrado
do lar; o naturalismo que desvia para o bem-estar material qualquer anseio sobrenatural; a
sofreguidão do prazer e do gozo que não pretende mais que o divertimento; a demissão da
autoridade que leva os pais a despreocupar-se da educação dos filhos; a rebeldia e a
insubmissão destas que não respeitam, nem amam, nem obedecem àqueles que fazem as
vezes de Deus dentro das paredes domésticas.1301

Com efeito, a família surgiu sempre na narrativa direitista como estando à beira
da dissolução. Talvez não aceitassem, isso sim, a superação da concepção tradicional e
conservadora de família que continuavam a defender obstinadamente e procurassem,
como manobra propagandística, confundir quem os lia, lançando o alarme social. No
semanário A Rua, o padre A. Rocha Martins denunciou várias vezes a «campanha
desenfreada» que entendia existir contra a família. Os inimigos da instituição familiar não
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olhariam, de acordo com o clérigo, a meios para minar os seus fundos e ancestrais
alicerces e para destruir a sua vital unidade. Os maiores e mais gravosos ataques teriam
partido do próprio Estado, pelo que fez ou pelo que poderia ter feito e deixou por fazer:
«abrindo portas de saída, como o divórcio, atentando contra a fecundidade do lar,
incutindo um teor de vida materializante, deu-se à Família um âmbito de libertinagem
que fez dela autenticamente um contrato que o capricho desfaz no primeiro instante em
que a paixão ou a maldade o reclamem». Por conseguinte, para salvar a família, havia que
mudar significativamente o paradigma político, a ideologia dominante e as instituições;
se necessário, havia que abdicar da própria Democracia e da liberdade. Por outro lado, «a
Igreja tem de ser dialogante e tolerante sem nunca deixar de ser “Mãe e Mestra”. Como
tal, não pactua com o erro nem com a injustiça» – deveria, portanto, ser o guia e o farol
moral dos portugueses1302. Assim, questionou-se Maria Afonso no jornal Vária 8:
«perante um tal desacato aos cantos e aos símbolos de Portugal, porque emudecem as
vozes?». Todos os nacionalistas, todos os portugueses, tinham urgentemente de
compreender que à dissolução da família se seguiria o desmoronamento da própria pátria,
que a vivificação e o fortalecimento da primeira era condição indispensável à
sobrevivência e à existência dinâmica e independente da segunda – «só assim poderemos
afirmar aquela força de Atlantes que Deus nos outorgou»1303. Por isso, considerou Luís
Aires-Barros, «a família permanece o núcleo essencial para a preservação e transmissão
dos valores culturais caros ao povo português e que o individualizam» e a partir dela se
deveria procurar construir o país do futuro1304.
Em suma, para a Direita radical, a saída para a crise material e espiritual que o
país enfrentaria passava, em grande medida, pelo reencontro com a Divina Providência,
com a sua Verdade e com a missão que esta teria reservado para os portugueses. Como
exortou Luís Duarte Moreno, para a Extrema-Direita, «urge reconquistar os espíritos
enredados nas teias materialistas. Uma cruzada que tem de ser lançada. Uma cruzada
destinada a reconquistar os portugueses para Cristo. Revestidos da fé ardente [...], sernos-á acrescentada pela Graça a visão correcta da hierarquia dos valores e poderemos
então reconstruir os destroços da nossa Pátria». A primeira condição necessária para o
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sucesso dessa empresa, definiu o autor, seria a «restauração da censura», por forma a
impedir a disseminação do que era, intrínseca e intemporalmente, falso e errado. O erro,
declarou Luís Duarte Moreno, «tem de ser combatido e proibida a sua circulação. Só a
verdade, conhecida através da Revelação Divina, quer por intermédio dos ensinamentos
de Cristo, quer por intermédio da Igreja, cuja sabedoria lhe é outorgada pelo Espírito
Santo, tem o direito de circular livremente»1305. Essa verdade que a Direita pretendia ver
reinstituída e reconsagrada como unívoca correspondia à concepção patriarcal,
conservadora, tradicionalista e teocêntrica que, em matéria moral, social e de costumes,
sempre defendera. Inequivocamente anti-democrática e contrária a todos os avanços
sociais, culturais e tecnológicos que o mundo vinha conhecendo, era uma verdade que,
em termos de princípios e de valores, almejava a restauração da sociedade derrubada com
a derrota do Estado Novo.

1305
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5 – «Tempos de coruja e memórias de falcão»: anti-democratismo, anticomunismo, anti-colectivismo económico e reconversão à luz dos
postulados neoliberais e da Nouvelle Droite
Neste capítulo, continuaremos a discutir as principais coordenadas do pensamento
da Direita radical, nomeadamente os aspectos que se prendem com as concepções
direitistas acerca da Democracia e da economia e a influência da Nova Direita anglosaxónica e da Nouvelle Droite em Portugal. O mais relevante será, com efeito, verificar e
ponderar aquilo que à Direita se escreveu a propósito do sistema democrático, do
pluralismo político, da liberdade de expressão e da primazia representativa atribuída aos
partidos no regime arquitectado depois do 25 de Abril. Este exercício procurará ainda
estabelecer os elos de ligação entre essas opiniões e os princípios hierárquicos e elitistas
que expusemos anteriormente, assim como com a noção unitária e inquestionável que a
Extrema-Direita defendia em relação à nação e aos seus supostos interesses. Discutir-seá ainda o peso que, no discurso direitista, assumiu a afirmação da doutrina anti-comunista
e, assim, até que ponto esta é arquetípica da mundividência da Direita radical portuguesa.
Procurar-se-á ainda analisar as perspectivas defendidas relativamente à esfera económica,
tendo particular atenção às concernentes à propriedade privada e à iniciativa individual.
Nesse sentido, buscaremos debater os pontos de vista formulados à Direita, que, quase
invariavelmente, partiram da defesa da propriedade privada e da iniciativa individual
como direitos naturais e inalienáveis, salvaguardas da verdadeira liberdade. Importará,
então, discernir, sobretudo, a carga gradativa aplicada à argumentação direitista destes
princípios: devem ser, apesar de tudo, condicionados pelo Estado em nome dos interesses
nacionais? Ou, pelo contrário, devem ser encarados como valores em si mesmos e, por
conseguinte, o Estado apartar-se da sua regulação? Por fim, analisaremos ainda o impacto,
a implementação e as transmutações ideológicas, discursivas e editoriais que os triunfos
de Margaret Thatcher, no Reino Unido, e de Ronald Reagan, nos Estados Unidos da
América, motivaram entre a Direita radical portuguesa, assim como realizaremos
exercício semelhante relativamente à Nouvelle Droite.
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5.1 – «Se a ditadura e o pluralismo são iguais/Na ditadura há só um f. da p./Na
democracia há muitos mais»: contra a Democracia e o pluralismo partidário
Parte essencial da intervenção pública das Direitas radicais centrou-se na crítica a
quem governava e à forma como era governado o país – podendo, em alguns casos, esse
ataque a partidos e governantes dar azo a comparações, de estilo e de eficácia, com o
Estado Novo e, sobretudo, com António de Oliveira Salazar. Independentemente de ser o
Partido Socialista ou o Partido Popular Democrático a formar Executivo, de o Centro
Democrático Social apoiar ou fazer parte dessas soluções governativas ou de os governos
serem o resultado da iniciativa presidencial, o facto é que a análise direitista não poupou
qualquer deles – com alguns excepções relativamente à liderança de Francisco Sá
Carneiro da Aliança Democrática – e alimentou sempre um discurso que via na evolução
dos acontecimentos políticos um processo de acumulação de aspectos negativos que se
consubstanciavam, nomeadamente, na desordem, na pauperização das populações, na má
administração dos bens, do património e dos dinheiros públicos, na destruição das
tradições e dos valores nacionais, na sucessiva abdicação de mais e maiores parcelas da
soberania nacional a interesses externos e na falência da legitimidade do próprio regime.
Consideravam os direitistas, enfim, que os vários governos da Democracia portuguesa
mais não fizeram do que mergulhar o país numa via, quase irreversível, de desagregação,
de divórcio entre o «país real» e os seus representantes e dirigentes políticos, de destruição
da independência nacional, pondo em causa a sobrevivência de Portugal enquanto Estado
independente; pela sua própria inépcia, esses governos alimentavam a aspiração popular
do retorno à habituabilidade e à segurança do regime deposto.
Como, não obstante as alterações de sinal político e ideológico dos detentores
temporários do poder político, a crítica foi transversal e contínua, e apesar de alguns
sectores da Direita terem embarcado na aventura partidária e eleitoral, cremos estar,
sobretudo, perante uma recusa, em bloco, do sistema de organização e de representação
institucional e política adoptado depois do 25 de Abril de 1974 e consagrado na
Constituição da República Portuguesa aprovada em 1976 – a Democracia. Com efeito, as
Direitas radicais são profundamente iliberais e anti-democráticas. Convictas das inatas e
substanciais diferenças entre os homens, de que apenas uma pequena minoria (elite)
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reuniria as condições necessárias para eficazmente assumir a responsabilidade da
condução dos destinos do país, de que as hierarquias não eram negligenciáveis nem
superáveis e que deviam ser rigidamente observadas e conservadas, a Direita em apreço
– explícita ou implicitamente – não aceitava a fórmula democrática que estipula que a
cada indivíduo deve corresponder um voto – postulado que parte, evidentemente, da
convicção de que todos os homens têm uma dignidade e um estatuto iguais. Tal como não
tolera que a maioria – previsivelmente desconhecedora das realidades políticas e dos
negócios do Estado, intelectualmente inferior e, por conseguinte, susceptível de paixões
momentâneas e irracionais e de seguidismo partidário, logo incapaz de julgar com argúcia
as várias propostas político-ideológicas que lhe são feitas – imponha a sua desinformada
vontade a uma minoria, a elite, devidamente preparada para governar, ciente dos
superiores interesses pátrios, imune à volatilidade dos processos eleitorais e insusceptível
de encantamento pelas retóricas partidárias. Por conseguinte, uma minoria que, sendo-o
numericamente, deteria, por inerência da sua aptidão, da sua formação e do seu
conhecimento, a real legitimidade para representar a comunidade nacional e seria a única
capaz de governar no sentido de preservar e de engrandecer a dignidade do país,
perseguindo apenas a realização dos seus interesses e, desse modo, dando respostas aos
anseios e às necessidades de todos os cidadãos.
Por outro lado, arreigada defensora da tradição, das verdades intemporais e do
direito natural, a Direita erigiu essas convicções em imperativo categórico, em Absoluto
que se traduz no valor supremo e inquestionável da nação. Ora, como resulta lógico, se a
nação é um fim em si mesma, se os seus desígnios se revestem de carácter absoluto e se
é impassível de discussão ou de divergência, não podiam tolerar que, no quadro do
sistema democrático, fossem diferentemente equacionados os interesses e os projectos
nacionais e que, concomitantemente, o Uno se fragmentasse e se sufragassem essas
diferentes visões sobre a nação. O interesse nacional, assim como quem o conduz e quem
é conduzido, não é sufragável porque, para os nacionalistas, este é unívoco e não se presta
a reflexões abstractas, não dizendo, tão-pouco, respeito ao tempo presente (ou, pelo
menos, não exclusivamente) – é, como vimos, uma comunhão entre as gerações passadas,
coevas e futuras, um compromisso intergeracional de continuar, se possível
engrandecendo, o país herdado. Este funda-se em raízes e tradições seculares que devem
ser respeitadas e mantidas enquanto fundamento estruturante do ordenamento social,
político, económico e cultural da nação. Nesse sentido, a liberdade política e a
possibilidade de escolha entre mundividências distintas facultadas pela Democracia são
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conquistas torpes de mentes celeradas e internacionalistas e resultam, inevitavelmente,
numa perversão dos interesses e da essência nacionais. Fragmentando e segmentando a
população em facções partidárias, a Democracia faz também prevalecer as liberdades e
os direitos individuais sobre a nação, pondo-lhe em causa a sobrevivência e fazendo com
que esta passe a existir para servir o Estado e os cidadãos e não o contrário, como, para a
Direita, era mister de uma governação nacionalista.
A Direita recusa, portanto, qualquer legitimidade à Democracia, considerando-a
empecilho a uma governação eficaz dos Estados e simples fonte de conflitos, de
desordem, de falência da autoridade e de corrupção que, mais cedo do que tarde,
degenerará ou na dissolução da nação ou na rejeição em bloco desse sistema e na
aclamação popular de um outro que devolva a ordem, a autoridade e a defesa da moral e
dos costumes tradicionais. De resto, os direitistas entendiam o 28 de Maio de 1926 e o
regime ditatorial então imposto como uma consequência inevitável de anos de anarquia e
de desordem democrática e que levou a que o povo tivesse, alegadamente, recebido de
forma entusiástica a acção dos militares direitistas. Assim, recusavam-se a ceder ao que
consideravam ser o maior mito contemporâneo – a Democracia, divinizada como forma
última e perfeita de organização política e social das comunidades. A esse «mito», opõem
a nação e os seus superiores interesses, defendendo que a legitimidade dos regimes não
se mede em função das boas intenções plasmadas nas suas declarações de princípios e nas
palavras em seu louvor, mas antes, e somente, em termos de eficácia. E essa eficiência
define-se, apenas, em conformidade com a concretização dos unívocos, absolutos e
superiores interesses nacionais.
Para a Direita, as teorias democráticas enfermam, então, de um erro apriorístico:
partem de uma visão positiva da condição humana, advogando que, por isso mesmo, o
homem é naturalmente bom e racional, logo capaz de viver em paz e em cooperação com
os demais, de ajuizar correctamente as suas acções, de se guiar por uma bússola moral e
ética inata e de fazer escolhas para a administração da comunidade que privilegiem o bem
comum e não os seus interesses pessoais e/ou conjunturais. Ora, como demonstrámos, a
Direita tem na raiz dos seus postulados teóricos a profunda convicção de que o homem é
naturalmente mau, individualista, competitivo, irracional e movido por paixões que
atentam contra o interesse geral. Entregues a si próprios – ao auto-governo, à Democracia
–, os homens, cedendo aos seus mais primários instintos e caprichos, tenderiam para o
afundamento na desordem, na anarquia, na criminalidade, na imoralidade e no mais
desmedido individualismo, que somente poderiam culminar na dissolução irreversível
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dos laços de solidariedade seculares que se haviam desenvolvido em torno de valores
comuns e superiores à soma das vontades e dos interesses de cada um, como, por
exemplo, a nação. Como tal, a Direita considera que a discussão sobre os modelos de
regime e de governação deve excluir juízos de valor preconcebidos sobre as várias
alternativas testadas ao longo da história, e que se deve partir de um pessimismo
antropológico que não alimente efabulações sobre a condição humana e a sua intrínseca
capacidade de auto-governo, que negue o primado da liberdade, dos direitos e dos
interesses individuais, que estabeleça o interesse nacional, tal como formulado nas teses
nacionalistas, como valor supremo quer em relação aos homens quer em relação ao
próprio regime, e, por fim, que este se adapte às tradições e às características históricas e
ontológicas do povo ao qual é aplicado. Nesta concepção nacionalista, indivíduos,
organizações, instituições, regime e Estado devem servir os desígnios pátrios; é essa a sua
missão e a razão da sua existência. A inversão desta hierarquia de valores, além de
irracional e ideologicamente falaciosa, conduziria, de forma inevitável, à destruição da
própria nação.
António José de Brito dedicou-se, nas páginas de A Rua, à crítica severa das
doutrinas políticas enformadas a partir de concepções personalistas, logo tendo por base
as teses da bondade natural do homem. Para o autor, o dilema que opõe a primazia do
homem sobre a comunidade ou da comunidade sobre o homem é, desde sempre, «o
grande problema da filosofia política». No mundo Ocidental e pró-democrático, os
defensores da primeira corrente de pensamento seriam «os personalistas, os
individualistas, os demo-liberais» e os segundos os «universalistas, [os] totalitários, [os]
nacionalistas». A primeira posição, para Brito, corresponde, em última análise, a uma
sobreposição dos «direitos individuais» relativamente aos «deveres patrióticos»,
mundividência que vê no indivíduo o valor primeiro em função do qual todas as coisas
devem ser moldadas e que, por conseguinte, permite, no limite, que um país possa «ser
cindido se os seus habitantes assim quiserem». António José de Brito advogou que é o
homem que deve servir a nação, por considerar que «o valor está no homem enquanto
nação», ou seja, é a pertença a um grupo nacional que confere valor ao indivíduo. Este,
enquanto participante transitório do permanente processo de construção do desígnio e do
destino comuns, deve abdicar da prossecução dos seus interesses individuais sempre que
eles possam entrar em conflito com os da sua pátria, aceitando a predominância
majestática desta sobre todos os grupos e cidadãos individualmente considerados. Nesse
caso, como relevou Brito, «os deveres para com o interesse geral sobrelevam quaisquer
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direitos “humanos”, a fidelidade à terra em que se nasce é um imperativo categórico, a
existência de empresários já não é uma monstruosidade e sobretudo a soberania deve ser
uma vontade unitária superior à soma das vontades das várias pessoas e dos grupos
(princípio do Chefe)». No fundo, e como também identificou António José de Brito, a
resolução do dilema sobre se é o homem que deve impor-se à comunidade ou vice-versa,
para a Direita, passa pela discussão em torno da existência, ou não, de um valor intrínseco
da pessoa humana ou se esta valoração só é adquirida e subsiste na superação do interesse
individual e na realização colectiva. Nas palavras do autor:
trata-se [...] de averiguar se o homem vale só por existir, encerrado nos seus limites empíricos,
fechado no círculo estreito do seu ego específico que alguns chegam a confundir com Deus
ou se o homem vale apenas quando supera o seu egoísmo, a sua particularidade, as suas
barreiras carnais e se realiza como nação, Estado, Império, em suma, com aquele tipo de
unidade social superior em que uns vêem uma zona de Absoluto Transcendental e outros o
próprio absoluto no seu fluir imanente.1306

Uma semana depois, no mesmo jornal, António José de Brito desenvolveu a sua
censura relativamente àqueles que defendiam que o homem é um valor e um fim em si
mesmo. Para contrariar o dogma personalista, ou demo-liberal, o autor recorreu a seis
argumentos. A saber: i) se o homem é um «valor eminente», então também terá de ser
conferida igual valoração a indivíduos que o demo-liberalismo demonizou, como
«Staline, Hitler, Mussolini, Franco, Salazar»; ii) se a natureza se pauta pela diversidade,
então também os homens, no quadro desse pluralismo natural, seriam marcados por graus
diversos de imperfeição – assim «como é que há-de ser um valor, em si, o que é
imperfeito, logo deficiente, capaz de praticar o mal»?; iii) se cada sujeito possui uma
vontade própria é também plausível que a aspiração de um possa anular a de outro ou de
outros – se todos os Homens são, por si só, um valor absolutizado e se as vontades destes
podem auto-anular-se ou negar violentamente as dos demais, então teria de se admitir
«que certo valor pode dirigir-se contra si próprio, pode auto-aniquilar-se, o que o torna
um absurdo inqualificável»; iv) se os homens são, inatamente, diferentes entre si, se as
suas capacidades e aptidões se demonstram diversas, se a sua valia para a comunidade é
díspar, então não faria sentido atribuir igual valor intrínseco a todos os indivíduos; v) «se
cada homem ut singuli vale, na sua especificidade e singularidade próprias, há biliões de
valores distintos e alguns acaso incompatíveis entre si» ou, se se tende a valorizar o
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homem apenas pelo simples facto de o ser, partilhando essa condição com todos os outros
da mesma espécie, estar-se-ia apenas a fazer o louvor de uma concepção abstracta da
Humanidade e não a avaliar o mérito e o valor de cada sujeito real e concreto – nos
figurinos personalistas, a dignidade, a centralidade e o valor imanente atribuídos ao
homem não advém de uma ponderação dos méritos e dos comportamentos de cada um,
mas antes, e apenas, de uma visão geral, abstracta e idealizada do homem; vi) se os
homens podem ser maus, se são diferentes, se as suas aspirações podem ser conflituantes
e se a dignidade que lhes é atribuída não resulta de uma análise aturada de cada sujeito
individualmente considerado mas de uma visão generalista e pouco atenta às realidades
empíricas e históricas, então, para António José de Brito, era forçoso concluir-se que os
homens podem, se nenhuns limites e controlos forem impostos à sua supremacia enquanto
indivíduos e à primazia da realização das suas aspirações, eliminar outros, bastando que,
para isso, um ou vários sujeitos sejam percepcionados como obstáculos à concretização
dos objectivos individuais de uma dada pessoa. Assim, «os valores que promovam a
supressão de outros valores já não podem ser valores, pois actuam de forma funesta,
desvaliosa. Por conseguinte, cada homem não é um valor em si só por ser homem. O
personalismo, individualismo e demo-liberalismo são, portanto, indefensáveis»1307.
A Direita entendia que o principal problema da Democracia se encontrava a
montante e passava pelos postulados humanistas e personalistas dos democratas, que, por
serem românticos e abstractos, incubariam já todos os males que se repercutiriam na
organização formal do sistema democrático. Assim, e tendo em conta a percepção
direitista quanto à natureza humana, é evidente que uma das principais críticas
apresentadas em relação à Democracia foi a da sua confiança na razão popular e nas
opiniões maioritárias expressas em urna. Como realçou Barradas de Oliveira, no que seria
acompanhado pela larga maioria da Direita radical e iliberal, «o dogma da infalibilidade
do povo, [...] essa espécie de direito divino reconhecido outrora aos reis e pela revolução
transferido para os povos, esvaziava-se perante os tristes resultados da aplicação prática
[da Democracia]. Nascida como uma religião nas chamas altas da mística, caíra no mais
frio e desolado cepticismo»1308.
Ora, esta desconfiança quanto à faculdade de juízo dos indivíduos, à concessão da
soberania política a uma vontade maioritária sustentada apenas em processos eleitorais, à
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subalternização da minoria tida como intelectualmente mais capaz, à tirania irracional do
número e à possibilidade de o interesse nacional poder ser prejudicado ou eliminado se a
maioria, politicamente desqualificada, intelectualmente diminuída e partidariamente
alienada, assim o decidisse nas cabines de voto, alicerçava o sentimento anti-democrático
e iliberal das Direitas. Como frisou Valdez dos Santos, em Março de 1975, um bom
sistema de organização política e um bom governo não o passam a ser somente por
concederem liberdade aos indivíduos, por respeitarem os seus direitos e por consagrarem
o voto livre e universal. Antes, sistema e governo devem ser avaliados tendo em conta
critérios de eficácia – um governo é bom ou mau, não pelo grau de liberdade que assegura
aos indivíduos, mas pelos resultados que obtém em prol, primeiro, da pátria e, depois, dos
seus cidadãos. No fundo, valeria de pouco um governo ser democrático se a sua actuação,
na prática, se traduzisse em «desordem, [...] indisciplina, [...] criminalidade, [...]
ilegalidade, [...] incerteza e [...] pobreza». Contudo, o autor lamentou que no Ocidente se
tivesse instalado uma ideologia dominante, pró-democrática, que fazia prevalecer os
princípios abstractos e a bondade natural dos enunciados teóricos sobre a eficácia, o valor
e as consequências reais da sua aplicação. Nesse sentido, «os defensores do governo do
povo pelo povo defendem a tese de que as maiorias não podem deixar nunca de ter razão.
Para eles um povo auscultado livremente escolhe sempre o caminho que leva à paz e à
prosperidade. Só os entorses à liberdade são responsáveis pelo mal do povo. [...] A
história ensina-nos que os povos se destroem mais a si próprios do que são destruídos»1309.
Pelo que a defesa democrática do sufrágio universal, da participação popular no processo
de selecção e de decisão políticas e do necessário respeito pela vontade expressa pela
maioria dos votantes era entendida, sobretudo, como uma crença beatífica na natureza e
na racionalidade dos homens e que, apesar de generosa nos seus intentos, poderia
redundar, por se recusar a coarctar as ideias e as acções anti-nacionais em nome da
liberdade de expressão, de pensamento e de organização política, na destruição da pátria
e do próprio povo, que, erradamente, havia escolhido os seus representantes políticos e
os fins da governação do Estado.
No mesmo sentido apontava a asserção de Miguel Teixeira e Melo registada nas
páginas do semanário dirigido por Manuel Maria Múrias: «a Direita repudia o processo
democrático, tal como ele vem sendo praticado na generalidade dos países desde a
Revolução Francesa. E fá-lo por não poder aceitar que a verdade esteja necessariamente
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com a maioria expressa através do sufrágio universal»1310. Com efeito, para a Direita, e
para além das suas considerações acerca da natureza e da racionalidade humanas, a
validade da vontade expressa através do voto não só é muito questionável, como é, em
Democracia, excessivamente sobrevalorizada. Isto porque, argumentam os direitistas, por
um lado, no sistema democrático, os indivíduos estão sujeitos a um volume inaudito e
improcessável de propaganda político-partidária, vendo-se envolvidos num conflito entre
grupos que lhes prometem a melhoria das suas condições de vida com vista a captarem o
seu voto e não dispondo, na maior parte dos casos, de mecanismos intelectuais e de
conhecimento empírico que lhes permitam discernir sobre a razoabilidade, a
plausibilidade e a pertinência dos vários programas políticos com que são confrontados.
Daí que o seu voto possa resultar de intoxicação propagandística, de desinformação ou
de desinteresse perante as propostas que lhes são apresentadas e acerca do que mais
conviria à nação, de ignorância em relação às realidades concretas do país, de seguidismo
face ao partido da sua preferência, não cuidando de ponderar se este possui o programa e
os intérpretes mais qualificados e indicados, e de simples paixão momentânea motivada,
por exemplo, por um descontentamento face ao partido que se encontra no Governo e o
desejo de o punir e remover do posto através da votação no partido que aparenta ter
melhores condições de cumprir esse desiderato. Por outro lado, e mesmo admitindo que
a vontade expressa em urna possa corresponder a uma opção esclarecida, consciente e
racional, Barradas de Oliveira entendia que a sua validade se restringiria ao tempo
imediato. Ou seja, representava, única e exclusivamente, o pensamento, a vontade e a
inclinação de um determinado sujeito no exacto momento em que este depositava o seu
boletim de voto, sendo, por isso mesmo, um acto eivado de transitoriedade. Assim, «se
posteriormente o eleitor mudar de opinião, o representante que designou através do
sufrágio já não representa realmente a sua vontade, mas a vontade que ele tinha no
momento da votação»1311. Deste modo, devido à sua inconstância, inconsistência e
volatilidade, a vontade popular expressa em sufrágio universal perde acuidade valorativa
e normativa, não pode sobrepor-se a quadros permanentes de ordenamento político e
social que rejam, apesar das oscilações transitórias dos actos eleitorais, os destinos da
nação, e retira a legitimidade às maiorias obtidas pela via eleitoral, posto que o consenso
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atingido num dado momento, sob determinadas circunstâncias, pode desfazer-se logo no
dia seguinte à eleição ou no decurso da legislatura.
À Direita, a Democracia causava ainda repulsa por permitir que essas maiorias
circunstanciais, desinformadas e motivadas por paixões partidárias possam impor a sua
vontade à minoria da população, condenando-a a viver de acordo com princípios e com
uma mundividência que não são os seus. Ou, como alegou Barradas de Oliveira, «o
critério da maioria anula a vontade da minoria, tal como o individualismo do sistema
anula a vontade dos que no passado constituíram, formaram e defenderam a sociedade e
a dos que, no futuro, exigem pela força vitalista de todo o organismo social a sua
sobrevivência e saúde»1312. Em suma, estamos, novamente, perante o fundo aristocrático
e nacionalista do pensamento direitista. Absolutizados e tornados indiscutíveis o
substracto ideológico e os objectivos concretos do interesse nacional, fixada
dogmaticamente a forma de governo adequada à concretização desse interesse,
estabelecida a hierarquia social do país e imposta a colaboração activa e pacífica entre as
classes e a necessária conformação de cada um à posição social que lhe é atribuída, assim
como os obrigatórios respeito e deferência para com os superiores, torna-se todo este
sistema intrincado, elitista, fixista e anti-democrático numa empresa individual. Esse
processo pessoal está evidentemente sujeito ao valor imperecível recebido dos
antepassados e a ser legado às gerações vindouras, igual ou em melhores condições,
porém sempre fiel à sua essência e ao seu desígnio, que se impunha a todo o cidadão
nacional. Assim, nunca o projecto nacional poderia ser condicionado ou subvertido pelas
paixões, pelas modas ou pelos desejos momentâneos da geração presente – a nação não
se compadece de estados de alma ou de diversões ideológicas, é compromisso intergeracional que, fundamente enraizado nos séculos, não se pode deixar abalar pelos ventos
transitórios da história.
Logo, não seria legítimo confiar os destinos desse valor supremo à volatilidade do
sufrágio universal, do mesmo modo que se revelava intolerável a submissão da minoria
nacionalista e esclarecida aos ditames irracionais das maiorias populares. O
aristocratismo direitista, contudo, só releva esta objecção à sujeição das minorias à
vontade expressa pelas maiorias quando a Direita se encontra no lugar de minoria. Por
outro lado, quando no poder, nega à população a possibilidade de manifestar as suas
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opiniões e, desse modo, opera uma sobreposição entre o desejo da minoria governante e
os anseios da maioria silenciada.
Luís Quadros destacou outro elemento característico dos sistemas democráticos
que, no seu entendimento, poderia revelar-se perversor do bom funcionamento das
comunidades e dos interesses nacionais: a defesa da liberdade individual e do respeito
pelos Direitos do Homem. Isto porque, de acordo com Quadros, quando se absolutiza a
liberdade como um valor positivo apenas pela carga abstracta e pelas promessas que o
conceito encerra, termina-se «invariavelmente em Licença, em permissividade geradora
de toda a espécie de atentados». Também os Direitos do Homem não passariam de uma
conceptualização teórica e abstracta, desligada das realidades concretas de cada
comunidade nacional, universalizante e, por isso, desprovida de valor operativo e real.
Desse modo, os «“Direitos do Homem” [...] só existem, só podem existir, onde houver
Moral Forte e Solidariedade que se traduzam em dignificação do “ser físico e
espiritual”»1313. Neste sentido, Valdez dos Santos evocou com saudade os tempos que
vigoraram até ao final da I Guerra Mundial, em que «os chefes de governo, mesmo nos
países democráticos, eram de alto nível intelectual e forte personalidade. Embora
escolhidos pelo povo, não se sentiam obrigados a governar de harmonia com a vontade e
caprichos populares em questões de pormenor»1314.
Por conseguinte, a Direita procura demonstrar que a ilusão das liberdades e dos
direitos que os defensores da Democracia apregoam se tem revelado, na prática e não na
generosidade dos princípios enunciados, mais prejudicial aos povos e às nações do que
as formas de governação não-democráticas, aristocráticas e com menos proclamações em
defesa da liberdade. Exemplo disso é um texto de Zé da Anta e Zambujal publicado em
A Rua, no qual se afirmava que «nem sempre (ou quase nunca) a democracia tem sido
óptima companheira para os povos que desejam preservar [...] certas conquistas que o
espírito humano já alcançou e deseja conservar»1315. Prenhe de todas as perversões sociais
e políticas, incapaz de dar respostas aos anseios de conservação das tradições e mãe de
todas as dissensões e conflitos internos, a Democracia seria ainda um mau regime porque,
enfraquecida mortalmente pelas liberdades e pelos direitos que a todos conferia, era
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impotente perante o inimigo comunista, revelando-se mesmo, na leitura direitista, como
a sua maior aliada.
Convictos de que a liberdade haveria sempre de culminar em libertinagem, que o
alargamento de direitos redundaria inevitavelmente no aumento exponencial do
individualismo em detrimento do solidarismo interclassista de base nacionalista e que a
liberdade de expressão terminaria em negação das verdades absolutas e do direito natural,
os direitistas recusavam a necessidade e a pertinência da democratização dos regimes. No
seu entendimento, «a democracia permite discutir tudo e todos para exibir opiniões que
não se têm e se não está em condições de ter, fizeram desaparecer da cena política da
Europa Ocidental os chefes de governo de grande valor pessoal e virtudes marcadamente
masculinas, que inspiravam admiração e lealdade»1316. Assim, não se poderia, em nome
de um pluralismo e de uma liberdade sem limites, pôr em causa os valores essenciais e
intemporais da comunidade, questionar as suas verdades, discutir a sua essência ôntica,
criticar o seu passado pretendendo modificar o seu projecto presente e futuro. Ou, como
defendeu António da Cruz Rodrigues, o «pluralismo não pode ser indiferença ou
neutralidade perante a verdade e o erro, a justiça e a injustiça, o bem e o mal, a fidelidade
e a traição, o respeito e a defesa dos valores pátrios e o seu desprezo, o amor e o ódio e a
cooperação das classes sociais»1317. Embora comece o seu artigo questionando-se sobre
«quem ousaria hoje dizer-se anti-pluralista» e declarando que «somos pelo pluralismo
político», a análise atenta do passo apresentado demonstra que o pluralismo que Cruz
Rodrigues defendia, assim como a Direita radical, teria de manter intactos quase todos os
fundamentos ideológicos, morais, tradicionais e sociais do nacionalismo, pelo que se
torna difícil, se não impossível, vislumbrar o que caberia afinal no «pluralismo» direitista.
Mais, António da Cruz Rodrigues considerou que «mal se perceberia [...] um Estado que
proclamasse e adoptasse um pluralismo desse tipo [democrático]: na informação, na
educação, na cultura, na política do trabalho, no estatuto da propriedade e da iniciativa
privada, na política económica, na política de segurança social, na política de paz e na
política de guerra, na política de unidade nacional ou na política externa»1318. Longe de
estarmos perante a defesa de um pluralismo mais limitado ou a proposição de medidas
que dessem resposta aos problemas que a Direita considerava advirem desse pluralismo
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e das liberdades democráticas, o texto de Cruz Rodrigues, embora não o admitindo no
seu preâmbulo, era uma recusa profunda e total do pluralismo, na medida em que, se este
não se verificar na extensa listagem de valores ético-morais e nas esferas de actividade
política, económica, social e cultural, então deixa de o ser, porque anulado e circunscrito
a questões de natureza trivial que, de resto, as pessoas sempre puderam discutir e escolher.
Em suma, o iliberalismo do autor, e da Direita radical, fica bem claro na afirmação de que
o Estado pode «permitir as opiniões mas defende as verdades e os valores inscritos na
Constituição, nas leis e na consciência patriótica e cristã do País»1319.
É nesse mesmo sentido que a Frente Nacional, propondo-se participar numas
eleições democráticas e aceitando, tacitamente, a sua legitimidade, estatuiu que as
maiorias eleitorais, independentemente do seu peso, não poderiam, jamais, pôr em causa
«o Corpo e o Espírito da Nação, velha de oito séculos», reclamando que voltassem a ser
tornados inquestionáveis e supremos os valores de Deus, da pátria, da família, da
autoridade e do trabalho e que os governos da nação tornassem a comportar-se como
defensores do compromisso nacionalista entre passado, presente e futuro. A Frente
Nacional rematava o texto acerca dos seus princípios doutrinários e da sua posição face
ao sistema, lido no primeiro congresso da organização, com a seguinte declaração:
«negamo-nos a discutir o Absoluto que nos fez em nome de quem nos fez – e em nome
do futuro. Portugal é a nossa salvação. Assim Deus o quis. Discuti-lo é como se
discutíssemos a nossa própria essência – o espírito move o corpo na via da Redenção.
Nenhuma maioria é legítima para o pôr em causa»1320. Por conseguinte, e por permitir
que todas as verdades fossem questionadas, enfraquecendo as resistências nacionais à
subversão intentada pelos partidos anti-nação, a Democracia não passava, na óptica
direitista, de um «sistema inviável»1321.
Mais rebuscadamente, e recuperando a tese de que uma ditadura não deixa de o
ser só porque é exercida em função da vontade maioritária expressa pela população em
sufrágio livre e universal, António José de Brito rebateu as críticas democráticas ao
pensamento totalitário da Direita, defendendo que a própria Democracia enfermava de
uma liberdade que é, em última instância, anti-democrática: «o monolitismo ideológico
1319
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do pluralismo». Não vendo no monolitismo doutrinário da Direita senão um sinal de
coerência e de respeito pelas verdades absolutas e pelo direito natural, Brito considerou
que «contrassenso é o monolitismo ideológico da democracia, isto é o monolitismo da
tese de que não devem existir monolitismos ideológicos»1322, marginalizando, por essa
via, todos quantos entendessem existir um quadro de valores inamovível, inquestionável
e impassível de interpretações ou de rejeições de concepções políticas que alcançassem o
direito de expressão e de participação graças ao pluralismo.
Do mesmo modo, condenava-se a exportação e a imposição do figurino
democrático ocidental para países cujas populações o não desejavam ou não se sentiam
ainda preparadas para o viver – no fundo, advogava-se que, em muitos casos e através da
ingerência externa, vários países tinham sido forçados à ditadura da Democracia. A
propósito de um golpe de Estado militar na Tailândia e do alegado apoio popular que este
recebeu, em 1976, o jornal A Rua afirmou que «no Terceiro Mundo a democracia nunca
é espontânea, produto natural do povo que a proclama». Pelo contrário, seria sempre uma
importação ou uma imposição exterior. A razão desse pretenso facto radicaria nas
condições das populações desses Estados: «subdesenvolvido [...] esse povo não está
disposto a assumir colectivamente a responsabilidade de governo», a suportar a exigência
inerente à liberdade de escolha, preferindo, ao invés, abdicar desse direito e confiar a
outros, ou a outro, o exclusivo das preocupações governativas. Neste processo simples e
natural, não poderiam os progressistas ver uma manifestação anti-democrática, na medida
em que «uma democracia que não consinta a liberdade de ser anti-democrático não é
liberal»1323. Por conseguinte, cremos, mais do que pretender reflectir sobre os factos
ocorridos naquele país asiático1324 ou sobre os processos de democratização no chamado
Terceiro Mundo, procurou-se somente condicionar a Democracia portuguesa a consentir
que nela participassem, plenos de direitos, liberdades e garantias, aqueles que, como a
Direita representada pelo semanário A Rua, definiam como seu objectivo político
prioritário derrubar o próprio sistema.
Assim, em suma e como expresso no jornal O Diabo, para a Direita existiam duas
formas de encarar a Democracia. Numa das concepções, a da Esquerda, «a democracia é
como que deificada, tornando-se ponto assente e estagnador das mentes». Na outra, que
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se desdobrava em várias atitudes perante o sistema e que correspondia à mundividência
direitista, «a democracia não passa de um mal necessário (à espera de melhor solução),
pelo que a preocupação dominante se divide entre a procura de um outro sistema político
sucedâneo e o interesse em salvaguardar a forma essencial da democracia»1325. Esta
concessão à Democracia, ainda que transitória, não implica que estivesse ultrapassada a
rejeição do sistema , por princípios doutrinários, nem que a Direita radical deixasse de
ser, intrinsecamente, anti-democrática e iliberal. Aceitando o modelo ou reconhecendo
que, nas circunstâncias da época, este não era passível de alteração ou de erradicação
imediata, a Direita mais não fez do que buscar a sobrevivência, procurando alargar a sua
esfera de influência através da aceitação pragmática de algumas das regras do jogo
democrático e nele participando tendo por objectivo a sua destruição.
Por isso, são raros os casos em que os autores direitistas se pronunciaram
favoravelmente e sem reticência relativamente à Democracia. Num desses parcos
exemplos, dado à estampa no Jornal Português de Economia & Finanças em Dezembro
de 1974, afirmou-se que «só a democracia – tal como é entendida no Ocidente, poderá
garantir ao centro e à direita a existência legal, no mesmo plano da das esquerdas, a que
justamente aspiram». Esta passagem deve, contudo, ser entendida tendo em conta dois
factores que se lhe encontram subjacentes: i) o contexto político em que o texto é
publicado – cerca de oito meses depois do 25 de Abril e apenas dois meses após o 28 de
Setembro, quando a democratização do país era já uma inevitabilidade e correspondia à
vontade popular; ii) a Democracia era aí defendida como o modelo que mais facilmente
proporcionaria a recuperação da representatividade e da influência da Direita, e não por
quaisquer mais-valias que lhe fossem inerentes1326.
Num registo irónico, António Mexia Alves, no jornal A Rua, «defendeu» o sistema
democrático, declarando que «estamos todos de acordo; a Democracia é de salvar, já que
é a coisa mais linda que existe desde que os homens governam outros homens. Tal como
a uma mulher bela se desculpam algumas imperfeições de carácter, assim acontece com
a Democracia: pelo bem que deveria fazer e os benefícios que deveria trazer consigo,
esquecemos o muito mal que em seu nome se pratica»1327. Longe de recorrer à famosa
afirmação de Winston Churchill que caracterizava a Democracia como a pior forma de
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governo à excepção de todas as outras, Mexia Alves procurava, isso sim, desacreditar o
regime. Fê-lo por intermédio de uma comparação sexista com uma «mulher bela» a quem,
por essa aparência exterior, se perdoariam as falhas de carácter ou de comportamento. Do
mesmo modo, a Democracia, portadora de todas as virtudes e promessas libertadoras, não
passaria o teste da sua aplicação real, revelando-se uma utopia prejudicial para as
sociedades e para as nações que a adoptavam mas cujos arautos continuariam a defendêla apenas em função de valores abstractos ou da aparência exterior.
Por outro lado, e no que concerne à opinião publicada, era comum a atitude de
desvalorização da discussão teórica ou ideológica em torno da melhor forma de regime.
Como vimos, para a Direita, essa avaliação deve ser feita, não em função das virtudes
morais associadas a cada sistema, mas apenas através da ponderação de critérios de
eficácia e de adaptação às características de uma comunidade nacional. Manuel Maria
Múrias, quer nas páginas de A Rua quer nas de O Diabo, foi, de resto, um dos mais
constantes defensores da iniquidade desse tipo de argumentações. Para A Rua, «a questão
ideológica só em termos históricos nos interessa. Não vale a pena discuti-la.
Consideramos que os sistemas políticos devem ser a consequência natural,
sociologicamente ponderada, da realidade concreta e que, portanto, a sua qualidade e
eficácia dependem das condições históricas do momento e da geopolítica que se vive»1328.
Nesse sentido, para a Direita radical, não deveriam ser considerações de juízo moral ou
abstracções teóricas sobre a natureza dos regimes políticos a ditar a sua legitimidade ou
ausência dela. Por conseguinte, e como esclareceu Múrias, «a democracia para nós, como
a ditadura, é apenas uma situação histórica de organização política. Em determinados
momentos pode ser a democracia a solução menos má; noutros pode ser a ditadura»1329.
Operando uma completa relativização e um esvaziamento valorativo da existência ou não
de liberdade, para o autor, no que teria sido acompanhado por parte muito significativa
da Direita radical, ditadura e democracia equivalem-se enquanto alternativas. Nenhuma
das duas seria moralmente reprovável, e a opção por uma delas deveria fazer-se, a cada
momento histórico, em função, somente, da sua potencial eficácia, da sua adequação ao
contexto interno existente e do quadro geopolítico mundial. Deste modo, Manuel Maria
Múrias recusou qualquer importância a factores de ponderação baseados em princípios
doutrinários humanistas. Ora, apesar de argumentar que, em alguns casos, a Democracia
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pode ser aplicada produzindo resultados positivos para uma comunidade, o autor realizou
uma habilitação política e moral da ditadura como modelo de governação e de
organização social, no mínimo, tão válido como o da Democracia.
Continuando a seguir a linha de raciocínio do mesmo autor, é de relevar que, para
ele, «a democracia (como o fascismo, como o monarquismo, como o comunismo) é
apenas uma forma de organização política do Estado». Assim, e novamente por
intermédio de uma relativização absoluta dos princípios de cada uma dessas «formas de
organização política do Estado», Múrias equiparou, por exemplo, a Democracia e o
Fascismo, como se o segundo não tivesse deixado atrás de si uma imensa esteira de
destruição e de mortandade e, por conseguinte, pudesse ser colocado, no plano das opções
políticas, em plano de igualdade com a Democracia. Contudo, neste texto, Manuel Maria
Múrias confessou: «se isto que nos governa, e nos arruína, e nos laqueia é democracia –
eu sou furiosamente anti-democrata»1330. Em suma, e como o autor reiteraria anos mais
tarde enquanto cronista de O Diabo, para a Direita iliberal, «a democracia é uma forma
de ordenação jurídica do poder político como outra qualquer: – não tem valor sagrado. O
que legitima um regime é a sua adequação à defesa do bem-comum»1331. Pelo que, e como
criam estar a verificar-se cada vez mais acentuada e negativamente, caso a Democracia
continuasse a revelar-se incapaz de proteger esse «bem-comum», não se poderia defend|ela contra todas as evidências empíricas, tendo apenas por sustentação os seus méritos
abstractos e potenciais. Do mesmo modo, havia que pôr fim à sacralização da Democracia
e equacionar seriamente preterir o pluralismo em nome de regimes ou de modelos de
governação alternativos, de igual validade moral e de maior eficácia prática, ainda que
estes pudessem, à luz do pensamento demo-liberal, ser considerados anti-democráticos.
Contudo, e apesar das reiteradas críticas ao sistema democrático, a Direita foi
forçada a conformar-se, por decorrência da alteração do quadro geopolítico europeu
depois do fim do Estado Novo e do franquismo em Espanha, com a inevitabilidade, pelo
menos no imediato, da democratização política de Portugal. Assim, para a Direita, a
Democracia não passaria de um figurino em voga que, rapidamente e pela inépcia que lhe
atribuía, cairia em desgraça e em desuso sob o peso da contestação generalizada das
diversas comunidades nacionais. Estas, desiludidas com o «mito democrático»,
desejariam ardentemente regressar às fórmulas iliberais de governo, abdicando do seu
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direito de escolha, de expressão e de participação políticas, das liberdades e dos direitos
individuais, em prol de um regime que historicamente tivesse já demonstrado eficácia e
competência. Portanto, e como frisou Gonçalo Mesquitela, no final de 1978, «era de
admitir que, internamente, por ser moda da geração actual, tenha que funcionar uma
fórmula democrática qualquer [...]. A democracia, como técnica, como fórmula poderá
ter que ser aceite, se essa for a tendência. É uma pena, mas pode ser uma fatalidade. [...]
bem podemos dizer que Portugal está condenado à democracia»1332. Nesse sentido, e por
ser «moda» que se poderia ainda prolongar no tempo, tornava-se imperativo, no quadro
do figurino e das instituições democráticas, encontrar e aplicar os contra-pesos e os
travões que pudessem evitar os efeitos mais nocivos do próprio sistema e permitissem,
através da sua modelagem, que este se tornasse mais conforme às pretensas características
do povo português.
Para além de «moda» geracional, os direitistas consideravam ainda como factor
impositivo da Democracia em Portugal o contexto geopolítico em que este se encontrava
inserido. Localizado no extremo ocidental de uma Europa democrática e tendo perdido a
pretensa soberania, em termos de estatuto, de prestígio e de poder internacionais, que a
posse do império colonial lhe conferiria, o país ver-se-ia forçado a seguir o democratismo.
Foi isso mesmo que assumiu o jornal A Rua ao dizer que «Portugal, por fatalidade
geográfica, está integrado no chamado mundo ocidental. Depende essencialmente desse
conjunto. Para poder subsistir amputado como está, quase moribundo, há-de submeter-se
a determinadas regras, adaptando-as ao carácter nacional e à sua original maneira de ser
e de estar»1333. Por conseguinte, tornavam-se inviáveis, no entender da Direita radical,
quaisquer pretensões ou veleidades de eximir o país desse figurino político, pelo menos
no que concerne à sua organização formal e à sua aparência externa. Fruto da evolução
política decorrente do 25 de Abril de 1974 – derrube da ditadura, independência das
colónias, democratização e aproximação política e diplomática à Europa ocidental e aos
Estados Unidos da América –, o país estaria obrigado à Democracia, tal como referiu
Gonçalo Mesquitela, pelo que o verbalismo anti-democrático, os sonhos golpistas e o
aventureirismo restauracionista poderiam apenas resultar no enfraquecimento e na derrota
das Direitas, tanto no plano interno como externo. Nesse sentido, havia que aceitar a
inevitabilidade, pelo menos temporária, da Democracia, nas dimensões pública e formal,
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e agir no sentido de obviar e de anular o que considerava ser os seus impactos mais
negativos na sociedade portuguesa, moldando-a em função da pretensa natureza ôntica
do seu povo. Assim, como afirmava Manuel Maria Múrias em Novembro de 1978,
«parece que, na conjuntura internacional vigente, nós, se nos quisermos salvar, teremos
de ser democratas. Devemos sê-lo, por conseguinte; não insistindo tanto nesse dever,
todavia, que para sermos democratas acabemos por deixar de ser portugueses»1334.
Múrias propunha que os direitistas se assumissem como democratas e que agissem
no quadro da legalidade democrática com o intuito de se auto-preservarem enquanto
corpo político relevante – o que, no entender da Direita, equivale, simultaneamente, à
defesa da nação e à garantia das condições indispensáveis à sua sobrevivência. Esta
aparência pró-democrática, contudo, não deveria impedir o aproveitamento da mais
ínfima oportunidade para criticar o sistema e apontar, em todo e qualquer acontecimento
político, a sua iminente dissolução, a sua natural inépcia e ineficácia, a sua tendência para
a incompetência, o oportunismo e a corrupção, os seus degenerantes princípios que
resultariam inevitavelmente no aumento da imoralidade, do crime, do caos e da desordem,
as suas fraqueza e ausência de autoridade intrínsecas que se revelavam as maiores aliadas
dos grupos subversivos (comunistas) e, por conseguinte, a crescente e generalizada
censura popular ao regime democrático. Assim, e com relação à organização formal e
institucional do sistema, insistiram nas críticas ao processo eleitoral, ao método de
governação e, sobretudo, ao facto de a representação política ter sido atribuída, em
exclusivo, aos partidos políticos.
Por um lado, e de acordo com o que discutimos previamente em relação à
convicção direitista de que existem matérias que não são susceptíveis de discussão ou de
sufrágios públicos, Tavares de Almeida condenou as eleições democráticas por estas não
impedirem a dissidência e a opção face a verdades que deveriam permanecer absolutas e
intocadas. Assim, para o autor, «ou as eleições são um refrescamento que rectifica e
vitaliza as próprias instituições, ou uma abjecção que as mina e corrompe»1335. Nesse
sentido, eleições aceitáveis seriam apenas as que se processassem nos moldes das que
ocorriam no Estado Novo e que, limitando-se a promover a mudança dos rostos e dos
nomes dos intérpretes, conservavam um projecto nacional unívoco e um governo que não
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era passível de crítica, de censura ou de mudança. Com efeito, a Direita só se dispunha a
ceder às pretensões eleitorais dos democratas se estas não representassem qualquer
possibilidade de alteração ou de inversão do statu quo e do rumo político estipulado e
que, no seu entendimento, correspondia à única forma viável de defesa dos interesses
nacionais. O «refrescamento» dos actores políticos e das instituições era uma cedência
aceitável para os direitistas, que, contudo, se recusavam a «consentir que se discuta o que
para nós são dogmas; não podemos consentir que, periodicamente, ao menos em teoria,
o cidadão eleitor, personalidade numerada, anónima e inconsciente, possa decidir sobre
o que é o fundamento da nossa própria existência»1336.
O resultado do susposto fraccionamento eleitoral da população e da consequente
constituição de múltiplas minorias políticas que se digladiariam entre si pelo controlo do
aparelho do Estado traduzir-se-ia na incapacidade e no imobilismo legislativos do
Parlamento, na fraqueza dos governos para imporem as suas políticas num quadro de
instabilidade permanente, com prejuízos óbvios para a nação e para o seu povo. Pelo que,
concluía Nuno Rogeiro, «numa óptica de fins e desprezo pelos meios, os executivos fortes
levavam grande vantagem sobre a morosidade parlamentar». Rogeiro classificou, de
resto, o hemiciclo parlamentar como «Cavalo de Tróia do regime» democrático1337. A
fraqueza e a incapacidade demonstradas pelos sucessivos governos e as intrigas, o
imobilismo e a inconsequência parlamentares dariam então azo a um sentimento de
descrédito por parte do «cidadão» comum, que, descrente da capacidade de melhoria da
situação através do seu voto, manifestaria a sua censura e a sua recusa do sistema através
da abstenção.
Em editorial do semanário A Rua, Manuel Maria Múrias dedicou-se a inventariar
as razões que subjazeriam ao crescimento do abstencionismo nos processos eleitorais
portugueses, que Múrias apelidou mesmo de «partido abstencionista». Para o autor, a
opção pelas abstenção poderia justificar-se com: i) a «preguiça ou má informação do
eleitor»; ii) o sentimento de indiferença face à governação do país; iii) a consciência de
que o voto individual em pouco contribui para o «desenvolvimento do processo político»;
iv) a inexistência, entre as várias hipóteses político-partidárias em disputa, de uma opção
que merecessse a confiança dos eleitores. Seja como for, e por motivos diversos, em
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Outubro de 1978 constatava-se um aumento contínuo da abstenção desde a primeira
eleição democrática, em Abril de 1975, para a Assembleia Constituinte. Esse facto, por
si só, bastava para que Manuel Maria Múrias se sentisse seguro ao afirmar que, «farto da
verborreia espúria dos políticos, o eleitor que pretende guardar o seu Domingo
descansadamente não tem pachorra para se encaminhar até à assembleia [...]. Baralhado
com a complicação cultural das diferentes ideologias em liça, não percebe a importância
do gesto que lhe exigem como supremo dever cívico». Partindo desta leitura da realidade,
não era difícil à Direita ver nos quantitativos da abstenção, tanto o número dos seus
apoiantes como o dos descontentes com o regime que, em potência, poderiam também,
assim a Direita radical se organizasse politicamente de modo a concorrer a eleições,
tornar-se seus eleitores. Para a Direita, «a abstenção serve como protesto, como voto de
rejeição, como moção de desconfiança no sistema que, marginalizando milhões de
pessoas, marginaliza concretamente a Nação»1338. Protesto, rejeição e desconfiança
populares que, para além de atestarem o declínio da Democracia, se fossem bem
enquadrados política e organicamente pelas Direitas, poderiam permitir o seu regresso ao
poder, inclusivamente através da via eleitoral.
Partindo, como vimos, da convicção de que a justeza ou a legitimidade de um
regime não estão dependentes da instituição do sufrágio livre e universal, também a
representação partidária das aspirações e das orientações ideológicas dos indivíduos não
era encarada, pela Direita, como um valor que se baste a si próprio. Por isso, deveria ser
escrutinada a real mais-valia que os partidos aportavam às comunidades nacionais; teria
de discutir-se se estes representavam, efectivamente, o povo que os elegeu ou se se
limitavam a lutar pelos seus próprios interesses e se, em detrimento da realização dos
desígnios nacionais, se poderia defender a todo o transe essa forma de ordenamento
político da sociedade. A conclusão direitista a propósito desta equação é, naturalmente,
desfavorável aos partidos políticos. Como foi sublinhado por Nuno Cardoso da Silva, a
democracia-liberal não era percepcionada, pela Direita, como detendo o exclusivo da
representatividade dos cidadãos. Para o autor, existiam outros «sistemas representativos
distintos da democracia parlamentar», pelo que não se careceria de consagrar um sistema
que atribuísse o monopólio da representação política aos partidos, que, «na melhor das
hipóteses, [...] são instrumentos úteis no processo de concretização de programas
políticos; na pior, não passam de associações de assalto ao poder». A defesa intransigente
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do pluralismo partidário e do parlamentarismo só aumentaria o poder dos partidos, que,
investidos de sacralidade, omnipotentes e omnipresentes, dariam origem à «partidocracia
– a tirania dos partidos – e a redução do eleitorado à condição de mera claque
futebolística». Por conseguinte, as eleições deveriam realizar-se em círculos uninominais,
o que permitiria o estabelecimento de uma dependência entre o eleito e o eleitor,
responsabilizando o primeiro perante o segundo e acabando com o voto «clubístico» e
com o anonimato dos candidatos que se ocultariam sob as siglas partidárias1339. Embora,
e fruto das circunstâncias do tempo, a Direita reconhecesse o direito de existência aos
partidos ou às associações políticas, reservava-lhes um papel secundário e meramente
assistencial na concretização de uma política nacionalista e iliberal que não seria alvo de
discussão e que emanaria do Governo e dos órgãos representativos típicos dos regimes
organicistas e corporativistas, como, por exemplo, associações patronais e profissionais
e concelhos do país.
Se a Democracia foi caracterizada, pela Direita, como sendo portadora de várias
maleitas políticas, sociais e culturais,
os partidos representam o pior dos males [...]. Correspondem ao reconhecimento da
repartição sistemática do país em facções que se entreguerreiam para a conquista e a
manutenção do poder. Certo, em toda a sociedade há sempre diversidade nas maneiras de
pensar. Uma coisa, porém, é aceitá-las como simples correntes de opinião, a estudar, a
criticar, a esclarecer, aplicadas ou não a problemas concretos, outra é confiar-lhes o poder de
decisão. Neste caso dá-se efectivamente a desintegração do poder.1340

Com efeito, para a Direita, a liberdade de expressão, a diversidade políticoideológica em permanente debate e o pluralismo partidário eram, iniludivelmente,
factores disruptivos da essência e da vivência secular do povo português. A sua divisão
em diferentes opções políticas poderia apenas conduzir à dissolução dos laços de
solidariedade nacionais. As diversas concepções sobre o projecto político e o modo de
Portugal se posicionar no mundo redundariam na dilaceração do país, e a fragmentação
representativa e de poder significaria, inevitavelmente, o enfraquecimento do poder
central, o imobilismo ou o caos, um clima de guerra civil latente e o estilhaçar da ordem
e da autoridade. Em suma, o pluralismo haveria de destruir a unidade do povo português
e, desse modo, o próprio país. Até porque, para a doutrina direitista, «um partido,
exactamente porque é um partido e, portanto, parte no sentido jurídico que a palavra tem,
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não pode defender o interesse nacional, o interesse de todos, o interesse geral: tem que
defender única e exclusivamente os seus interesses partidários»1341.
Assim, e assumindo igualmente que a natureza dos partidos impõe a fragmentação
do conjunto, António José de Brito defendeu, que «quando as partes são autonomizadas
e lutam contra a totalidade – com a unidade – esta entra em desagregação». Logo,
seguindo o raciocínio do autor, os partidos exerceriam um efeito prejudicial às
comunidades nacionais, que, no limite, poderia conduzir à sua própria destruição. Pelo
que, rematou António José de Brito, se «logicamente for inconcebível uma democracia
sem partidos, nós temos o direito de sustentar que a democracia atenta contra a unidade
nacional» e, como tal, deve ser erradicada, dando lugar a um regime que melhor permita
conservar essa unidade1342.
Fragmentando, dividindo e combatendo-se incessantemente pela conquista e pela
conservação do poder – mesmo que isso pudesse significar o fim da nação –, os partidos,
para melhor ludibriarem o eleitorado, «pretendem honestamente confundir o interesse
nacional com o interesse partidário, têm como objectivo a divisão, opõem-se à
unanimidade como anti-democrática – avançam para o poder para impor às minorias a
vontade das maiorias»1343. Critério numérico que, tal como demos conta anteriormente,
não serve à Direita, que não o vê como legitimação de uma escolha mas antes como a
consubstanciação da incapacidade e da irracionalidade populares. Por isso, a Frente
Nacional, desvalorizando a importância do processo eleitoral e de formação de maiorias
e de consensos políticos, declarou que «a ditadura não deixa de o ser pelo facto de ser
exercida por muitos»1344, do mesmo modo que o poder exercido pela minoria não poderia
ser uma ditadura, contanto que salvaguardasse os interesses nacionais e o bem-comum,
assegurando desse modo uma representatividade e uma legitimidade muito mais
fundamentadas e abrangentes do que as alcançáveis em Democracia através do pluralismo
partidário. Produziria ainda melhores resultados práticos.
Além de fragmentarem a vontade nacional, os partidos políticos, de acordo com
António da Cruz Rodrigues, seriam também «realidades artificiais e estranhas à ordem
orgânica das sociedades», não emanando naturalmente destas e das suas vivências
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histórica e tradicional, não sendo, por conseguinte, uma necessidade social ou uma
expressão das aspirações populares ou da diversidade entre os indivíduos. Deste modo,
como imposições externas e realidades estranhas, os partidos limitar-se-iam a ser um
sintoma da debilidade da determinada comunidade e da deterioração dos seus laços de
solidariedade e dos seus modos de coexistência e de organização tradicionais, uma crise
moral e espiritual motivada pela propagação de ideias subversivas, imorais, utópicas e
degenerescentes. Como tal, concluía Cruz Rodrigues, «numa sociedade orgânica, não
atomizada e recusando qualquer totalitarismo [como, por exemplo, o pluralismo], a acção
das organizações políticas deve ser uma acção de organismos auxiliares»1345, ideia de
subalternização dos partidos às formas orgânicas ou corporativas de representação social
que encontrámos já expressa por Nuno Cardoso da Silva. Quanto ao carácter artificial ou
estranho às «sociedades orgânicas», adviria do facto de, para os partidos, valerem «mais
as ideologias do que as pátrias; para os partidos o poder é apenas um instrumento para
pôr em prática uma ideologia – e não uma arma ao serviço dos interesses nacionais.
Mandam as ideias que se destrua Portugal – e destrói-se. O conceito de nação, como o
conceito de legitimidade [...] altera-se em função dum consenso sufragista
circunstancial»1346. No fundo, a sua exterioridade e a sua artificialidade resultam de, no
limite, poderem, deliberada e conscientemente, subjugar o interesse de uma comunidade
internacional aos ditames de uma ideologia que, em alguns casos, é até de fidelidade e de
substracto internacionalista – o que implica, para a Direita radical, serem contrários à
nação em que actuam e em que exercem o poder. De resto, como frisou Barradas de
Oliveira, «em determinados períodos históricos, como no presente, os partidos não são
sequer expressão de correntes nacionais mas correspondentes regionais de organizações
internacionais»1347.
Para caracterizar a alegada tirania e ditadura que os partidos exerceriam na
Democracia portuguesa, a Direita radical recorreu, amiúde, ao conceito de
«partidocracia». Nas palavras de Manuel Maria Múrias, «a partidocracia é uma forma
degenerada de democracia. É o governo dos partidos, para os partidos, pelos partidos,
enquanto a democracia pretende ser o governo do povo, para o povo, pelo povo»1348.
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Apesar de aqui, para efeitos de mera crítica demagógica e anti-partidária, Múrias se
arvorar em paladino da Democracia «pura» e de assumir a defesa desta em relação às
deturpações e subversões de que pode ser vítima, releva recordar que o autor, como demos
conta, considerava a Democracia, ela própria, uma forma degenerada de regime e de
governo. Prosseguindo a análise do pensamento do autor, na partidocracia encontrar-seia inibida a capacidade de «organização natural e espontânea das forças sociais» – que
passaria pela expressão política dos concelhos, das escolas, das associações, dos
sindicatos e da Igreja –, obrigando a que estas forças vivas do organismo social se
transformassem em «simples grupos de pressão», se partidarizassem ou, para garantir a
sua existência tradicional e autónoma, se afirmassem pela oposição ao Estado, actuando
à margem deste e contra ele. Assim, para Manuel Maria Múrias, «enquanto a
representação política nacional for feudo exclusivo dos partidocratas, viveremos neste
clima de guerra social endémica. Criou-se uma situação em que o Estado se opõe
terminantemente à Nação, funcionando como patrão e, portanto, como inimigo»1349.
Por conseguinte, e demonstrando que somente os guiava o interesse nacional e
que entendiam a sua função social como estando restrita ao serviço da comunidade, os
partidos deveriam, segundo a Direita, abdicar, ou serem a isso obrigados, do monopólio
da representação política parlamentar, remetendo-se ao papel de actores secundários do
processo político e de meros auxiliares na implementação de medidas governamentais,
cedendo os encargos da representação popular aos organismos corporativos. Como
afirmou António da Cruz Rodrigues, os partidos careceriam de demonstrar «a humildade
de aceitarem que não esgotam a vida política do País, que nem a vida política passa por
eles (talvez até só uma parte reduzida dela), que há ou têm de haver outros órgãos
participantes e agentes da vida política nacional»1350. Para melhor ilustrar o seu
pensamento, Cruz Rodrigues decidiu contrapor a boa adaptação à Democracia da
República Federal Alemã às dificuldades sentidas por Portugal num similar processo de
reconfiguração política. Para o autor, que assim reforçou a centralidade atribuída aos
organismos naturais e, simultaneamente, desvalorizou a importância do pluralismo
político, a Democracia ter-se-ia implementado facilmente na Alemanha Federal e os
alemães a ela se teriam adaptado tão rapidamente pelo simples facto de
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a sociedade alemã ser já antes uma sociedade fundamentalmente democrática, em que apesar
da carência dos partidos, a democracia nunca deixara completamente de exprimir-se através
dos poderes locais, regionais e institucionais, de fortíssima e antiquada tradição. A ponto de
podermos dizer que, mesmo sob o nazismo, a sociedade alemã poderia ter sido mais
democrática que certos países de regime pluripartidário.1351

Ficamos, assim, devidamente esclarecidos sobre a concepção direitista de
Democracia.
No que concerne às especificidades e aos aspectos mais gravosos da
«partidocracia» portuguesa, Nuno Cardoso da Silva destacou o divórcio entre
representantes e representados. Sendo a mediação das aspirações dos eleitores e das
acções dos eleitos realizada exclusivamente pelos partidos, concluiu que «a legitimidade
da representação [por ser indirecta], e portanto do próprio regime, é praticamente
nula»1352. Por conseguinte, e a bem da nação, o Estado deveria abolir este sistema
ilegítimo e adoptar um outro que, cuidando de não acicatar as divisões internas e de
estimular o fortalecimento dos laços de solidariedade, de cooperação e de unidade
nacionais, instituísse um regime bicameral, ficando uma destas assembleias com a missão
de representar os interesses profissionais, patronais, concelhios, morais e culturais
enquanto expressões naturais, e não conflituantes, do povo português – seria, portanto, a
restauração da Câmara Corporativa que existira já no Estado Novo e que os direitistas
defendiam ter sido desvalorizada e esvaziada de real conteúdo de poder, o que teria sido,
no seu entender, um dos principais erros do regime derrubado em 25 de Abril de 1974. À
outra câmara, devidamente limitada na sua autonomia pela iniciativa legislativa do
Executivo e pelos poderes da Câmara Corporativa, caberia legislar de acordo com a
vontade desses outros dois órgãos de soberania e agir somente no interesse de dar
cumprimento à missão que lhe era destinada, sem que nesse hemiciclo se potenciassem
discussões, cisões ou divergências. Confrontados com matérias de facto, aos
parlamentares caberia discernir acerca das melhores formas de as passar à prática e não a
discussão em torno da sua validade ou méritos. O condicionamento da Assembleia
Nacional, no esquema elaborado por Nuno Cardoso da Silva, seria ainda mais acentuado
pelo modelo eleitoral proposto. Neste, o voto universal aplicar-se-ia apenas à eleição dos
membros das Juntas de Freguesia, por serem estes os únicos que os eleitores conheciam
de facto e a quem poderiam, a qualquer momento, exigir uma prestação de contas ou de
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esclarecimentos. A partir deste nível, as eleições passariam a efectuar-se de modo
indirecto: i) de entre os elementos das Juntas, e por escolha dos próprios, seriam
nomeados os vereadores municipais; ii) as vereações elegeriam um ou mais dos seus
membros, de acordo com um esquema de representatividade concelhia determinado pela
densidade populacional, para representarem o Concelho na Assembleia; iii) a Assembleia
escolheria o Governo. Mais, para que a composição do Parlamento não pudesse ser
radicalmente alterada de quatro em quatro anos, para que as maiorias e os consensos não
fossem circunstanciais e fruto de cada legislatura e para que houvesse uma permanente
rotatividade e renovação dos rostos parlamentares, o autor defendeu ainda que os
diferentes ciclos eleitorais deveriam ser desencontrados. Ou seja, as eleições para as
Juntas de Freguesia, embora conduzissem sempre a mandatos de igual duração em todo
o território, não seriam simultâneas, repartindo-se ao longo dos meses e dos anos, criando
uma permanente rotatividade em todos os níveis do poder político. Em jeito de conclusão
à sua proposta de sistema representativo e eleitoral, Cardoso da Silva afirma que «nenhum
sistema, por si só, pode garantir a qualidade dos Governos ou das representações
nacionais. [...] Mas é possível delinear sistemas que se ajustem melhor ao carácter dos
povos a que se destinam, e que compensem, tanto quanto possível, as insuficiências e
defeitos de tudo o que é humano»1353.
Manuel Maria Múrias denunciou o que entendia ser a compreensão dos partidos
portugueses acerca do conceito de pluralismo, ou, como se lhe referiu, a «ditadura dos
partidos»: estes agiriam apenas tendo em vista o seu próprio interesse e teriam criado um
monopólio de representação que só a eles convinha, «restringindo a pluralidade das
opções às formas de organização e de conquista de poder político aos partidos». Uma
postura que, para Múrias, era profundamente anti-democrática e negadora da diversidade
natural das formas de expressão e de organização humanas, pelo que, de forma mordaz e
recorrendo a uma quadra de António Lopes Ribeiro, o autor encerrou da seguinte forma
a sua análise acerca do pluralismo português:
Já não é coisa que se discuta
Se a ditadura e o pluralismo são iguais:
Na ditadura há só um f. da p.
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No pluralismo há muitos mais.1354

Dando voz às angústias da Direita radical, Abel Guerra desenvolveu, também, um
exercício retórico que pretendia discutir, se em nome de uma defesa intransigente e
irracional da Democracia e em função do que ela anuncia e abstractamente se lhe atribui,
se deveriam deixar dilacerar as realidades concretas que assegurariam a unidade nacional,
a sua existência soberana e a sua sobrevivência. Certamente, a Democracia não valia o
risco do fatal perecimento de uma nação e de um povo velhos de séculos. Assim, o autor
interpelou os leitores com as seguintes questões: «Portugal ou o Partido? Patriotismo ou
partidarismo? Nação ou facção? Povo ou bando? Comunidade ou camarilha?»1355. Na
visão direitista, dada a alegada degradação vertiginosa das condições de vida no país, a
dissolução da unidade nacional pelo pluralismo que tudo discute e que a todos divide e a
diminuição das condições objectivas da real independência nacional, resultava imperativo
que, de uma vez para sempre, se concluísse pela impossibilidade de conferir total
liberdade à linha política dos partidos e de os forçar a que essa agenda fosse apenas ditada
pelos desígnios e interesses nacionais. Estes seriam, subentende-se, estipulados pela
minoria direitista e nacionalista.
No mesmo sentido de denúncia do monopólio partidário da representação política,
de os partidos sobreporem as suas ideologias ao interesse nacional e de existirem apenas
enquanto máquinas de assalto ao poder de que se alimentam e de que retiram o sustento
para formar as suas clientelas, Jaime Nogueira Pinto afirmou que a «classe política [...]
confunde-se, no sistema, parcialmente, com a classe dominante, pela apropriação pública
de parte substancial dos meios de produção da Economia e pelo seu controlo total do
crédito e parcial dos circuitos de distribuição. Vive no regime, pelo regime e para o
regime»1356. Nogueira Pinto pretendia evidenciar o cinismo de quantos, criticando a
ditadura do partido único, instituíram uma ditadura de partidos vários. Os que,
condenando o atrofiamento do sistema por Salazar, a União Nacional, a sua burocracia e
as suas clientelas, instauraram um regime atrofiado pela omnipresença e omnipotência
dos partidos, das suas clientelas e dos seus burocratas. Aqueles que, denunciando a
protecção e o estímulo estatal ao monopolismo dos grandes grupos económicos do Estado
Novo, introduziram um novo monopolismo – agora dominado pelo Estado. Todos os que,
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rejeitando a exploração de que eram alvo os trabalhadores pelo patronato, passaram a
explorá-los em nome dos interesses do Estado. Em suma, sobre uma base de críticas
acirradas a um regime que fizera uso de todos os meios para se conservar, a Direita
acusava os revolucionários de terem, eles mesmos e não obstante a sua repulsa pelo
Estado Novo, criado um regime que existia e se defendia apenas para se manter e bastar
a si próprio. Longe de ter sido desenhado para servir os interesses e a história nacionais,
o regime democrático português seria uma máquina ao serviço dos partidos e encarado
como um fim em si mesmo. O abastardamento do regime era, claro, imputado à natureza
e à acção dos partidos. Por conseguinte, e forçando uma comparação dos resultados
objectivos dos dois regimes, um cronista de A Rua assegurou:
tinha-se habituado Portugal [...] a um ditador sisudo, que se entreteve, primeiro, a restaurar o
prestígio de Portugal no Mundo, depois, a defendê-lo [...]. A partidocracia renascente [...]
criticava por um lado a noite escura, prometendo, por outro, mundos e fundos. Mais uma vez
a montanha pariu um rato. A Democracia, palavra mágica, não uniu o povo como era seu
mister.1357

Por conseguinte, a evidenciação dos seus defeitos, das suas incapacidades, da sua
corrupção, da sua perversão e do seu papel de agente destruidor da unidade e da
independência nacionais, repercutir-se-ia ao nível da aprovação e da aceitação pública da
actividade, do mérito e da legitimidade dos partidos políticos, bem como do próprio
sistema democrático. Assim, para Manuel Maria Múrias, «o sistema partidocrático que
nos enxovalha, não tem, em si mesmo, as condições mínimas de autoridade necessárias
para se impor ante as forças da desordem»1358. Desse modo, o país, se não se livrasse da
partidocracia e da própria Democracia, estaria condenado a vegetar sob o peso da
«ditadura das oligarquias partidárias»1359. Processo inevitável e irreversível que levaria
Portugal «a afundar-se na inconsistência. Quase alegremente»1360. E que nenhuma alma
caridosa se equivocasse, que nenhum espírito beatífico confiasse na possibilidade de
reforma ou de redenção de um sistema, em si mesmo, néscio e anti-nacional, que nenhum
romântico, rejeitando os males da Democracia existente no país, se continuasse a bater
pela sua pureza e bondade naturais. O sistema não era reformável nem recuperável, não
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poderia jamais adaptar-se com sucesso às características do povo português, livrando-se
dos seus vícios corruptores, e tornar-se o melhor veículo político para alcançar e realizar
os interesses, os desígnios e o destino nacionais. Como frisou Barradas de Oliveira, no
que é um resumo quase perfeito da doutrina anti-democrática e iliberal direitista:
«organizar a democracia é um paradoxo, porque não se pode organizar o inorganizável.
Democratizar significa igualizar, ou seja desorganizar, porque a organização exige
precisamente hierarquizar, isto é, criar diferenças úteis. É impossível, pois, organizar a
democracia. E tentar democratizar a organização – é dissolvê-la»1361.
Assim, tendo por substracto ideológico uma visão inigualitária da natureza, dos
privilégios, do estatuto e dos direitos humanos, recusando a priori qualquer forma de
democratização social e política porque, independentemente do figurino adoptado, a viam
como inevitável rastilho da dissolução dos laços de solidariedade e de unidade nacionais
e do enfraquecimento e perda de autoridade do poder. Advogavam, ao invés, a aplicação
de um modelo de organização e estratificação baseado em critérios hierárquicos,
organicistas, aristocráticos e meritocráticos (discutimos já a inconsistência deste método
de avaliação das qualidades, das competências e das aptidões dos indivíduos), defendendo
ferozmente a reabilitação e o recentramento das tradições, da moral e da ética,
pretendendo que o poder só é forte e autoritário se personalizado, é natural que parte da
Direita radical nunca tenha abdicado da restauração do Trono aliada à atribuição da
dignidade, dos poderes e da soberania régias anteriores ao liberalismo. Por outro lado,
importa notar, esta aspiração a um poder mais forte e autoritário poderia também realizarse através do alcandoramento de um chefe carismático, militar ou não, à condição de líder
supremo do país.
Quanto à defesa da solução monárquica, os autores demonstraram ter consciência
de que a sua restauração não seria possível, pelo menos nos tempos mais próximos, e,
como tal, não deveria ser transformada na sua principal bandeira e exigência política. José
Pequito Rebelo, histórico do Integralismo Lusitano, rejeitou categoricamente que a
vontade, o espírito e as aspirações do povo português se expressavam apenas, ou de todo,
através do sufrágio universal, e menos ainda que nele coubesse «a grandeza de um Povo,
a sua grandeza de tempo, de espaço e de densidade ontológica» e aí confluísse esse
sagrado compromisso inter-geracional entre o passado, o presente e o futuro. Essa
grandeza, «a máxima expressão histórica dessa Volição é o consenso da fidelidade a Deus
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e ao Rei, a criação ou aceitação dessa Monarquia Cristã em que o povo delega o poder
supremo mas em que, ficando sempre nela representado, a Volição política será sempre
participada»1362. Manuel Maria Múrias, por seu lado, considerou que o descrédito
generalizado a que a Democracia estaria sendo votada no mundo ocidental e a crescente
convicção popular acerca da sua irreformabilidade, da sua ineptidão e da sua consequente
queda em desgraça levavam a que a Monarquia estivesse novamente na ordem do dia e
colocada no centro das agendas políticas europeias. Assim, Múrias sumariou, no trecho
longo que reproduzimos, o pensamento da Direita radical monárquica, afirmando que:
é curioso verificar [...] que o que se discute agora na Europa dos nossos amores é a monarquia.
[...] Fartos da ditadura circunstancial das maiorias volúveis, os povos sentem-se na
necessidade de personalizar e responsabilizar um homem; deixando a sua escolha aos acasos
do sufrágio ou da força militar, transformado em novo príncipe, reentram ciclicamente na
desordem partidocrática, divididas por questões pontuais e de actualidade que, parecendo
amenizar o presente, comprometem o futuro. Exactamente porque se fundamenta na
hereditariedade a realeza sacralizou-se. O Rei não é este senhor, ou aquele ou aqueloutro – é
o Rei prolongamento dos séculos que se enterra no fundo dos tempos, quase sem
temporalidade. [...] Enquanto a república é uma ciência a realeza é uma experiência.
Enquanto a república funciona com ideias, a realeza vive com coisas, da carne e do espírito
de um homem que, sendo o que é, se transubstancia na figura corporizada da Pátria, não
apenas como terra e saudades dos pais, mas também como amor e futuro dos filhos. [...] A
realeza é um laço que nos prende ao princípio e aos princípios – e foi o sangue que o teceu.
O sangue, os séculos e a vontade de Deus.1363

A findar este ponto, cumpre, à laia de resenha das principais conclusões, apontar
a transversalidade do pensamento anti-democrático e iliberal a toda a Direita radical, o
combate permanente que moveu contra o pluralismo político e partidário, o discurso
demagógico, populista e alarmista que adoptou para abordar a realidade nacional, o
sistema democrático e a actuação dos partidos, a discussão doutrinária tendente a
contradizer todos os princípios ideológicos que sustentam a Democracia e, enfim, a
preferência, assaz demonstrada, por regimes de tipo corporativo, nacional-revolucionário
ou de absolutismo régio.
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5.2 – «A vitória dos números é a derrota da razão»: o anti-comunismo como
elemento estruturante do pensamento da Direita radical
Independentemente de se definir ou não pela oposição a outro bloco políticoideológico, a Direita sentiu, desde muito cedo, a necessidade de identificar o seu inimigo
principal. Se nos primeiros tempos de luta política os antagonistas eram o revolucionário,
o republicano, o jacobino, o democrata e o pedreiro-livre, o advento do comunismo
científico com Karl Marx e Friedrich Engels, em 1848, a estruturação do movimento
comunista internacional e o primeiro triunfo político do comunismo na Revolução russa
de 1917 fizeram dos comunistas os inimigos figadais dos direitistas. Desse modo, erigiase o anti-comunismo como princípio intrínseco e estruturante das várias doutrinas das
Direitas.
Tal

como

discutimos

anteriormente,

a

conceptualização

do

binómio

amigo/inimigo desenvolvida por Carl Schmitt e por este entendida como factor
determinante para a formulação e o posicionamento políticos foi absorvida pela Direita e
manifestou-se nas suas construções teóricas e na sua actividade quotidiana. Critério
político não fixista, logo adaptável à evolução dos acontecimentos, permite compreender,
por exemplo, as concessões que a Direita portuguesa fez ao campo demo-liberal e o apoio
ao Partido Socialista em 1975 – quando o objectivo primário era derrotar o inimigo
comum, os comunistas – e a progressiva redução do leque das amizades políticas e,
concomitantemente, o aumento do número de inimigos – entre os quais, logo em 1976,
passaram a estar o PS e o PSD.
Por conseguinte, não causará estranheza que um dos tópicos mais usuais
abordados nos periódicos direitistas tenha sido o ataque às forças revolucionárias –
sobretudo ao Partido Comunista Português – e a ostentação de um anti-comunismo latente
e, bastas vezes, primário. As acusações ao Movimento Comunista Internacional – ainda
que intervaladas com elogios, estratégicos, ao caminho trilhado pela República Popular
da China, explorando, nomeadamente, a posição de confronto adoptada pelo Partido
Comunista da China face à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas –, ao bloco
socialista do Leste europeu e, sobretudo, a uma alegada postura conspirativa, golpista,
anti-democrática e anti-nacional do PCP foram uma constante ao longo de todo o período
em apreço. De resto, esta campanha anti-Partido Comunista baseou-se, não raras vezes,
na criação de notícias falsas ou na divulgação de rumores cuja veracidade nunca era
devidamente fundamentada e que, mais do que pretender o esclarecimento dos seus
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leitores e seguidores, buscava, acima de tudo, alimentar a irracional sanha anti-comunista
da sua base social de apoio.
Visto como doutrina vil, contrário à natureza humana e ao «direito natural»,
castrador de liberdades essenciais e imprescindíveis às comunidades humanas – como,
por exemplo, a propriedade privada –, potenciador de conflitos e de guerras civis porque
baseado na luta de classes como motor do progresso histórico, condenador dos povos à
repressão, à censura e à ditadura, desumanizador porque igualitário e pecaminoso e
pervertido porque materialista e ateu, o comunismo era visto, pela Direita, como a mais
abjecta das ideologias e, por conseguinte, aquela que mereceria um combate mais intenso,
decidido e continuado. Era neste sentido que apontavam, por exemplo, as palavras de
Vera Lagoa quando afirmou que «o comunismo é aberrante e anti-natural» e que,
consequentemente, «o Povo do Norte – todo o Povo Português – saberá apontar o dedo e
matar, se necessário à cajadada, o lobo moscovita vestido de cordeiro, com colares de
flores ao pescoço»1364.
Ora, esta é uma das condenações frequentes a propósito do comunismo: sob os
lemas do aumento da justiça social e da igualdade sociais, da paz e da liberdade, estaria
um projecto tirânico que, não logrando a conquista dos objectivos propagandeados,
mergulharia as sociedades sob o seu jugo no mais terrível, despótico e arbitrário dos
regimes políticos, sendo já responsável por milhões de assassinatos, pela redução das
populações à condição de servas do Estado e pela condenação das massas à fome, à
miséria e ao medo permanentes. Para esta concepção do comunismo remete o artigo de
Augusto Neto publicado na edição de Novembro de 1978 da revista Resistência. Aí, o
autor declarou:
Socialismo!?? Palavra cheia de romantismo nas ideias que encerra, mas crivada de traições
nas realidades que impõe. Atraídos, uns pelos ideais de justiça, outros pelos seus desejos de
liberdade e quase todos arrastados por uma mística que não conseguem desvendar, o que é
certo é que caminhamos, desesperadamente, para a servidão. [...] A vitória dos números é a
derrota da razão. As pessoas são levadas não pela certeza e convicção do ideal que
escolheram, mas pelos sonhos das utopias dos grandes discursos desses pequenos senhores.
É impossível o Paraíso sobre a terra.1365

Assim, o comunismo surge-nos também, quando analisado por olhos direitistas,
como uma doutrina que ignora deliberadamente as realidades intemporais e imutáveis da
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natureza, do comportamento e do funcionamento social humanos. Por perversão ou
cegueira ideológica, o comunismo dedicar-se-ia, então, a formular teorias igualitárias
utópicas e a motivar, com base nessas construções teóricas falaciosas e inconcretizáveis,
vastas camadas da população mundial, intoxicando-as, alienando-as e manipulando-as
com palavras de ordem e objectivos políticos que jamais poderia realizar – processo que
António da Cruz Rodrigues rotulou como sendo o de uma «teimosa luta contra as
realidades, em nome de preconceitos económicos», pelo que «todo o esquerdismo é
sempre uma tentativa de impor às situações sociais e ao movimento histórico um modelo
de desenvolvimento ou modelo de “ser”, afinal um idealismo qualquer, filho do desejo e
propósito de transformar a realidade segundo uma ideia preconcebida a que chamamos
ideologia»1366.
Por outro lado, por ser materialista, o comunismo é encarado como um inimigo
do Cristianismo, destruidor da fé, das crenças e das milenárias práticas religiosas das
comunidades. Não só os comunistas eliminariam nos seus Estados os símbolos, os rituais,
as tradições e a vivência religiosos dos povos ocidentais como procurariam, através da
propaganda alienante e das actividades subversivas, abalar as convicções religiosas
dessas populações, minando e fazendo ruir o seu sistema moral e ético herdado dos
ensinamentos bíblicos e da socialização inter-geracional enformada por esse intrincado
quadro de valores, procurando através da destruição do «espírito» e da alienação da
vontade eliminar as resistências populares ao seu triunfo em novos territórios. Para Reis
Ventura, «os agentes da subversão mundial [comunistas] consideram o plano cultural em
absoluta prioridade, tentando destruir a estrutura espiritual do Ocidente»; acometendo
contra os valores estruturantes do pensamento e da vivência societal da «civilização
latino-cristã», os comunistas estariam, desde 1848 e cada vez mais intensamente, a levar
a cabo uma «demoníaca sabotagem dos valores espirituais do Ocidente», manobra que
apenas semearia entre esses povos «a deformidade, a confusão e a distorção da
realidade»1367.
Manuel Maria Múrias também denunciou a aversão esquerdista à religião e o
empenho que a Esquerda colocou na sua descredibilização e destruição. Para o autor, «a
Esquerda tem sido sempre naturalmente anti-cristã – e todo o seu labor tem tido como
objectivo principal senão descristianizar o mundo, ao menos laicizá-lo». Já a Direita, essa,
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seria a mais fiel, aguerrida e consequente defensora dos postulados do cristianismo e da
sua Igreja e da alegada estrutura espiritual e moral do Ocidente, excepção feita à Direita
capitalista, que, contaminada pelas doutrinas liberais, seria, tal como a Esquerda,
materialista, inimiga da fé e da vivência religiosas tradicionais1368. De resto, e na esteira
da tradição narrativa do Estado Novo, os autores direitistas procuraram sempre confundir
os conceitos de «Esquerda», «Socialismo» e «Comunismo». De certo modo, no discurso
da Direita radical, tudo o que está à sua esquerda é comunismo. Assim, procurariam
explorar o arreigado sentimento anti-comunista, sobretudo das populações rurais e/ou
profundamente influenciadas pelo conservadorismo católico, que fora inculcado, através
da educação e da comunicação de massas, ao longo de mais de quarenta anos pelo regime
de Oliveira Salazar e de Marcelo Caetano e pela Igreja.
Resulta curioso, porém, que outra das críticas mobilizadas contra o comunismo
seja a da sua propensão milenarista: os comunistas revestir-se-iam de elementos
religiosos e providencialistas na formulação das suas propostas teóricas e simbólicas.
Coincidiram nessa análise Jaime Nogueira Pinto e António Marques Bessa. O primeiro
caracteriza o marxismo como «uma espécie de religião para intelectuais e proletários
dalguns países do Ocidente. Para os pequenos caciques da agit-prop, para os
apparatchiks, dos srs. Marchais, Carrillo ou Cunhal, para os escritores anti-fascistas, a
Revolução Vermelha de Outubro é uma epopeia»1369 – asserção que reproduz, com
diferenças de estilo, as conclusões de Raymond Aron na obra L’Opium des
Intellectuels1370, apesar, é claro, de Aron não poder ser colocado, em termos do seu
posicionamento político-ideológico, na Extrema-Direita. Nogueira Pinto criticou ainda
que nestes exercícios laudatórios da experiência soviética se omitissem constantemente
as acções levadas a cabo por Estaline, pela Tcheka e pelo NKVD. Marques Bessa, no
mesmo sentido, considerou que o comunismo é o produto de uma «angústia misturada
com uma ambição messiânica, que melhor expressão encontraria numa igreja
milenarista»1371. Assim, o comunismo seria, simultaneamente, objecto de culto e de
devoção sectários e absolutos, próprios do campo da fé, e expressão, pelo carácter utópico
do seu projecto, de crença milenarista, messiânica e salvífica, ambicionando recriar o
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«paraíso na Terra», empresa que, tal como concluíra Augusto Neto, era, segundo a
Direita, impossível de realizar.
Discutido, sinteticamente, o corpo teórico do anti-comunismo direitista, importa
agora dar conta da forma como este se organizou e qual a sua postura face ao Partido
Comunista Português na cronologia estudada. No plano internacional, destacava-se a
participação nos Congressos da Liga Mundial Anti-Comunista, sendo sempre as
delegações portuguesas compostas por elementos ligados ao Círculo de Estudos Sociais
VECTOR. António da Cruz Rodrigues deu notícia das participações nos convénios da
Liga Mundial Anti-Comunista em 1980 e em 1981, respectivamente o 13.º e o 14.º
encontros internacionais dessa organização. A Liga fora criada, em 1966, por Ku CengKang, presidente da República da China (Taipé), e por Chiang Kai-Shek, líder do governo
chinês derrotado pela Revolução Maoísta em 1949. O 13.º encontro realizou-se, entre 25
e 27 de Julho de 1980, em Genebra – primeira vez em que um Congresso da Liga se
realizou na Europa – e contou com a presença, de acordo com Cruz Rodrigues, de cerca
de trezentos delegados, em representação de 89 países. Como destacou o director da
revista Resistência, a Liga (renomeada, em 1990, Liga Mundial pela Liberdade e a
Democracia) tinha por objectivo «promover a unidade do mundo livre, a resistência às
agressões e à subversão comunistas, assim como a assistência aos movimentos de
libertação nacional que ficam ou estão por detrás da cortina de ferro ou de bambu»1372.
Apesar da descrição generosa dos objectivos perseguidos pela organização, facilmente se
conclui que esta, no quadro da Guerra Fria, foi um dos espaços em que se reuniram as
organizações mais extremistas da Direita, veículo financiador das conspirações,
sublevações e golpes de Estado anti-comunistas nos países socialistas e feroz apoiante e
guarda-avançada dos regimes totalitários e despóticos das Direitas, que assumiram os
destinos de numerosas populações na Ásia e na América Latina. Apoio e financiamento
que era, de resto, capitaneado, pública ou sub-repticiamente, pelos Estados Unidos da
América.
O 14.º congresso da Liga Mundial Anti-Comunista teve lugar em Taipé e aí a
delegação do VECTOR encontrou uma «viva disciplina, exigente autoridade, aprumo e
dignidade da imagem militar, sob que se organiza toda a sociedade chinesa [Taipé], como
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é natural, de um povo determinado a vencer e a não se deixar esmagar no seu reduto»1373.
Destacando estas características detectadas durante a estadia em Taipé, Cruz Rodrigues
glosou a resistência anti-comunista que, derrotada na China continental, se refugiara na
ilha Formosa e dela fizera a trincheira da qual partiria para a «libertação» de todo o
território chinês. Por outro lado, a referência à «autoridade, aprumo e dignidade» dos
militares da República da China (Taipé) serve também como exemplo contrastante da
imagem que a Direita radical traçara da instituição militar durante a Revolução
portuguesa.
Ainda no plano internacional, cumpre registar, a título de exemplo, que mesmo na
secção de «Desporto» do jornal A Rua havia espaço para a verberação anti-comunista.
Em Agosto de 1976, a propósito dos Jogos Olímpicos realizados nesse ano em Montréal,
escrevia-se que «não se sabe ainda, ao certo, quantos desportistas olímpicos pediram asilo
ao Canadá. Sabe-se, sim, é que todos eles – tal como já acontecera com mais de uma
centena de cidadãos, quatro anos antes, em Munique – pertenciam a países socialistas».
Serviam estes pedidos de asilo como prova definitiva da falência do modelo socialista, da
miséria e do terror vividos nesses países e como sinal de que nenhum ser humano
desejaria viver, pelo menos de modo voluntário, numa sociedade desse tipo. Com efeito,
o autor acrescentou, ironicamente, que na edição seguinte dos Jogos Olímpicos, a ter lugar
em Moscovo, nenhum atleta pediria asilo político: ninguém pretenderia fugir de um país
ocidental e refugiar-se na União Soviética, o que, só por si, era já indicativo da profunda
rejeição de que seria alvo aquele Estado socialista e o seu modo de organização política,
social, económica e cultural1374.
Internamente, o principal alvo da ira anti-comunista era, naturalmente, o Partido
Comunista Português. Depois do bombismo utilizado entre 1975 e 1977, a Direita radical
lançou-se em campanhas sucessivas contra o PCP e exigiu, inclusive, a sua ilegalização.
Este clamor direitista iniciou-se logo em 1976, com, por exemplo, Manuel Maria Múrias
a exclamar que «temos, evidentemente, que ilegalizar e perseguir todos os grupúsculos
extremistas que perturbam a ordem; temos que ilegalizar o Partido Comunista como
organização militantemente anti-democrática e internacionalista»1375. Como se a
Extrema-Direita, e o próprio Múrias, tivesse, alguma vez, defendido a institucionalização
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de qualquer tipo de Democracia pluralista em Portugal; como se fosse, ela própria, uma
força democrática.
No mesmo periódico, em 8 de Junho de 1977, não se pondo em causa a
necessidade de ilegalizar o PCP por motivos ideológicos, afirma-se que esta ilegalização
se tornara um imperativo nacional, posto que «curava-se de saber se, neste País, o regime
vigente suporta ou não a existência de forças internas com uma prática oposicionista. Se
ao PC é ou não atribuível, deve ou não ser-lhe reservado, um papel de oposição»1376. Por
ocasião do surgimento da Frente Nacional e debruçando-se sobre o seu ideário e projecto
políticos, Manuel Maria Múrias concluiu que:
claramente verificamos que não é possível governar Portugal enquanto o Partido Comunista
usufruir de legalidade: – máquina de guerra financiada pelo estrangeiro, o PC controla e
domina estruturas básicas no aparelho estatal e no sindical; como um senhor feudal tem as
suas tropas armadas e acoitadas em vastos territórios. Enquanto a lei lho consentir será
sempre um elemento de distúrbio e de subversão.1377

Partido internacionalista, logo, para a Direita, partido anti-nacional ou quinta
coluna dos interesses soviéticos, partido materialista, revolucionário e defensor da luta de
classes como motor da história, logo contrário ao corporativismo nacionalista e à paz
social imposta coercivamente pelo Estado, o PCP era visto como agente subversivo e
perturbador do correcto funcionamento das instituições e dos organismos nacionais e da
sã convivência entre os portugueses de todas as classes. Por conseguinte, deveria ser
combatido, perseguido e ilegalizado, se necessário com recurso à violência física. Na
edição de 30 de Novembro de 1978 do semanário direitista que vimos citando, pode lerse que «quando [os comunistas] provocarem – apanham. [...] só serão mal empregadas as
que caírem no chão. [...] Quando formos provocados – responderemos. Regressando o
bicho ao buraco donde nunca deveria ter saído – haverá paz»1378. Como vimos, a Direita
buscava a todo o transe e por todos os meios ao seu dispor aniquilar o PCP e a sua
influência junto da sociedade portuguesa, recorrendo a um vasto leque de argumentos –
não se pretendendo aqui discutir o acerto dos mesmos – que justificariam a ilegalização
do partido como um imperativo de sobrevivência nacional que, por sê-lo, legitimava até
o recurso à violência sobre os militantes comunistas e a destruição das suas instalações
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partidárias – de resto, era apenas a continuação lógica do terrorismo direitista de 19751977.

5.3 – «Propriedade privada, salvaguarda da liberdade»: o pensamento económico
da Direita radical
No plano económico, sinalizámos posições diferentes – que se acentuam com o
triunfo da Nova Direita anglo-saxónica no Reino Unido e nos Estados Unidos da América
– quanto ao modelo a privilegiar, à margem a conceder à iniciativa individual, ao papel
do Estado e à defesa da propriedade privada. Oscilando entre um liberalismo conservador
nos costumes e um nacionalismo corporativista, a Direita radical apresentou, ainda assim,
pontos convergentes relativamente a estas matérias. Mais do que divergências de fundo,
cremos estar perante nuances interpretativas dos sistemas económicos e, no caso dos que
advogavam a profunda liberalização da economia, tentativas concertadas de importar uma
agenda e um discurso políticos acerca da actividade económica que se afirmava nos países
desenvolvidos do Ocidente e que, simultaneamente, permitisse a manutenção das teses
conservadoras, tradicionalistas, elitistas e nacionalistas tão caras à Direita. Mais do que
uma inflexão de princípios, vemos nesta aproximação ao neoconservadorismo anglosaxónico – tal como na que se processou em relação à Nouvelle Droite – uma diligência
tacticista tendente à actualização e ao refrescamento do discurso e do programa políticoeconómico direitistas que tornasse possível, por isso mesmo, a sua modernização e
adaptação ao tempo presente e, concomitantemente, o alargamento da sua base social de
apoio e de recrutamento. A insistência nos valores intrínsecos da propriedade privada e
da iniciativa individual deve também ser correlacionada com o contexto económico
produzido pela Revolução – nacionalizações, Reforma Agrária, Serviço Nacional de
Saúde, Segurança Social e universalização do ensino – e o imperativo, para a Direita, de
combater a abrangência e o poder do Estado e de pugnar pela devolução à esfera privada
do que fora nacionalizado e das funções sociais que o Estado assumira.
Começaremos por reflectir sobre as representações direitistas em relação à
propriedade privada, sua relevância e função social. Nesse sentido, e por apresentar uma
visão mais abrangente e que enformou as várias concepções acerca da propriedade
privada, parece-nos pertinente iniciar esta discussão partindo de um texto de Gustave
Thibon dado à estampa, em Portugal, pelo semanário A Rua. Intitulado «Propriedade
privada, salvaguarda da liberdade», o artigo do autor francês não hesitava em estatuir que
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«a propriedade privada é o primeiro fundamento da liberdade». Sê-lo-ia tanto para os
proprietários como para os não-proprietários. Para Thibon, os primeiros, em virtude da
posse de bens materiais, beneficiariam da «faculdade de esperar e de escolher». A
propriedade representaria ainda para os que a detivessem a assunção de
responsabilidades, nomeadamente a de conservar e aumentar o espólio pessoal-familiar
herdado dos antepassados e a ser legado aos seus descendentes (compromisso
transtemporal entre passado, presente e futuro, à imagem das concepções nacionalistas
acerca da nação). Assim, «a responsabilidade é a melhor escola da liberdade». Por outro
lado, argumentava Thibon, também os não-proprietários saíriam favorecidos num modelo
económico que consagrasse e estimulasse a propriedade privada. Nele, os trabalhadores
teriam a possibilidade de: i) escolher para quem queriam trabalhar; ii) usufruir de um
sistema meritocrático e alcançar, pelo esforço individual, a sua própria promoção social;
iii) utilizar o fruto do seu trabalho, através do labor e da poupança, para também eles
ascenderem à condição de proprietários1379.
Critério decisivo para o grau de liberdade e de responsabilidade individuais, a
propriedade privada, para a Direita, longe de promover a perpetuação do fosso social e
de significar uma contínua oposição entre os detentores dos meios de produção ou de
fortuna e os que apenas possuíam a sua força de trabalho, permitiria, inclusive, que os
mais aptos e esforçados ascendessem socialmente e se alcandorassem, por essa via, à
condição de proprietários. Contudo, e tal como discutimos no ponto anterior, este suposto
sistema meritocrático em que a elevação, a manutenção ou a degradação das condições
materiais e do estatuto social herdados estaria apenas dependente das capacidades
evidenciadas pelos indivíduos é falaciosa. Ignorando os contextos e a desigualdade quase
inultrapassável das condições de origem, e tendente, sobretudo, à cristalização hereditária
do poder económico nas mãos de uma casta que não estava e nunca estaria disposta a
abrir mão dos privilégios alcançados ou a promover uma real igualdade de oportunidades,
são raríssimos os casos de superação do estatuto social de nascimento. O mito
meritocrático associado à propriedade privada ignora igualmente que, por mais astuto,
engenhoso ou criativo que o indivíduo seja, essas capacidades de pouco lhe servirão se
não tiver o capital inicial necessário à concretização dos seus projectos, o qual, de resto,
só muito dificilmente poderá ser acumulado em tempo útil através da poupança, dada a
disparidade de rendimentos, por exemplo, entre capital e trabalho. Por outro lado, é
1379

THIBON, Gustave – «Propriedade privada, salvaguarda da liberdade». A Rua, 2 de Junho de 1977, n.º
61, p. 10.

428

também falacioso, que num regime de propriedade privada e de livre concorrência o
homem tenha a liberdade para escolher a sua entidade empregadora – esmagado pela
necessidade de sobrevivência e de prover ao seu sustento, está coarctado, por instinto de
auto-preservação, a trabalhar para quem tem, de facto, a liberdade de escolher contratálo e de definir aquele que será o seu salário. Assim, será justo concluir que a propriedade
privada, a ser «salvaguarda da liberdade», o é apenas para aqueles que a possuem, e que
a realidade empírica, tão cara aos direitistas, comprova, reiteradamente, que o seu ideal
de meritocracia é uma utopia ou um idealismo.
Debrucemo-nos agora sobre as variações manifestadas pelas Direitas portuguesas
quanto ao inquestionado direito à propriedade privada e às limitações que deveriam
enquadrá-lo. Manuel Guimarães abordou a questão a partir de uma perspectiva
democrata-cristã, em que a função social da propriedade é definida pela doutrina social
da Igreja. Nesse sentido, a propriedade deve ser posta ao serviço do bem comum,
tornando-se, assim, «mais uma obrigação que um direito – obrigação de manter ao serviço
de todos bens individualmente apropriados»1380. A partir de concepções económicosociais cristãs e da função social conferida à propriedade, o autor afirma ainda que, pelas
razões atrás expostas, esta assume um papel personalizante e humanizante do detentor de
meios materiais.
Num dos primeiros números de A Rua, Vieira de Magalhães descreveu um quadro
apocalíptico das finanças e da economia nacionais, imputando essa crise profunda ao
período revolucionário e aos seus governos provisórios, ao Partido Comunista Português
e ao Partido Socialista. A crise teria sido motivada pelas nacionalizações, pelo aumento
da despesa pública e do défice da balança comercial, pelo aumento dos salários, pela
desvalorização da moeda e, entre outras causas apontadas, pela baixa de produtividade
associada à agitação social e reivindicativa dos trabalhadores e à lassidão das chefias
estatais no sector produtivo do Estado, assim como a sua manifesta incapacidade de
gestão. Vieira de Magalhães foi peremptório ao considerar que, para obviar a recessão,
«a iniciativa privada deverá ser o principal agente da recuperação económica. O retorno
da sua preponderância é inevitável como demonstram os trágicos resultados das
estatizações improvisadas. Importa permitir o acesso da iniciativa privada às áreas da
economia onde a concorrência com o sector público conduza a uma maior eficiência
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produtiva»1381. Por conseguinte, a liberalização do mercado interno, a defesa da
propriedade e da iniciativa privadas e o estímulo da concorrência entre os sectores público
e privado foram apresentados como panaceia recuperadora das finanças e da economia
nacionais, ignorando ou omitindo que os objectivos sociais e económicos do público e do
privado não são os mesmos e que a crise económica era resultado, sobretudo, de uma
série de outros factores: a reconversão do sistema monopolista herdado do Estado Novo
e o aumento considerável da despesa pública em função da melhoria das condições de
vida dos portugueses, nomeadamente através da valorização dos salários, da abrangência
da Segurança Social e da universalização do ensino e da prestação de cuidados de saúde,
entre muitas outras esferas da promoção social em que o Estado se envolveu para dar
resposta às carências do antigo regime. A visão direitista omitiu, geralmente, os factores
mais relevantes da situação económica portuguesa da época, nomeadamente: o atraso
gigantesco deixado pelo Estado Novo relativamente aos níveis de vida e direitos sociais,
face aos padrões europeus com modelos de Welfare State criados na conjuntura favorável
do pós-guerra, e cuja adopção, no caso nacional, teve de ser feita de forma rápida, no
contexto da crise de estagflação económica europeia, marcada pelo «choque petrolífero»
de 1973; que o inevitável «choque da descolonização» obrigou o país a reintegrar, entre
1974 e 1976, cerca de 700 mil «retornados»1382. Não cabendo aqui uma análise
aprofundada face à reorganização do tecido económico português depois do 25 de Abril
de 1974 e das reformas que os sucessivos governos democráticos foram adoptando nessa
esfera, importa contrapor ainda à narrativa direitista – que atribuiu todos os problemas
económico-financeiros do país à corrupção e à inépcia democráticas, ao contrário do rigor
salazarista – que:
já desde finais da década de 1960 que o país conhecia tendências inflacionistas [...] que
reflectiam alguns dos principais problemas da economia portuguesa. Entre eles, contavam-
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se [...] o envolvimento na guerra colonial e as resultantes dificuldades de financiamento da
mesma, uma profunda crise de produção na agricultura, com consequências no défice
comercial do país, o abrandamento do crescimento industrial e as dificuldades de
financiamento da emergente segurança social e dos subsídios a preços controlados pelo
Estado.1383

Na revista Resistência, Miguel Flores efectuou a sua defesa da propriedade
privada tendo por base a mesma convicção apriorística de Gustave Thibon – a propriedade
seria, antes de mais, factor de liberdade. Nas suas palavras, «a propriedade é, pois o que
o homem tem de próprio, o que dele é e de mais ninguém, aquilo de que ele pode dispor
melhor do que ninguém quanto ao seu uso, que lhe confere poderes pessoais, o que
depende da sua pessoa, o que lhe dá a liberdade de agir, o que o torna responsável pelo
que faz». Flores manifestava, contudo, um entendimento mais vasto quanto ao que podia
ser considerado propriedade privada. Para o autor, a força de trabalho é, por si só, uma
propriedade e confere ao seu detentor a mesma possibilidade de escolha e de exercício de
poder que tem o possuidor de meios de produção ou de fortuna – uma visão que, apesar
deste elemento distintivo, coincidia com a de Thibon quando este considerou que a
propriedade liberta tanto o que a detém como o que a não tem. Esta construção teórica de
Miguel Flores permitiu-lhe rejeitar qualquer oposição permanente entre capital e trabalho
e, simultaneamente, recusar qualquer validade à luta de classes marxista. Se somos todos
proprietários, pelo menos, do nosso corpo e da nossa força de trabalho, então, e apesar da
diferenciação ao nível da riqueza material, estaríamos todos em condições de igualdade,
não havendo motivos coerentes para antagonismos de classe. Para Flores, cada indivíduo
pode ser proprietário «do seu corpo, alma e vida: [...] fonte de toda a outra propriedade
privada; das faculdades intelectuais [...]; das faculdades espirituais [...]; do seu
nascimento social [...]; dos seus bens materiais»1384. Apesar de colocados ao mesmo nível
e em condições de igualdade e de se considerar a propriedade de «corpo, alma e vida»
como factor preponderante para alcançar ou dispor de todas as outras, mais correcto e
conforme à realidade seria compreender que o «nascimento social» e a pré-existência de
«bens materiais» são elementos definidores das possibilidades de obter e de acumular
propriedade, de escolher e de ser efectivamente livre. A liberdade do proprietário existe
sempre em função do outro, do que desprovido de outra propriedade que não a sua força
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de trabalho se vê obrigado a «escolher» vendê-la a quem a quiser comprar e pelo preço
que queira pagar – a subsistência e o espectro da fome e da miséria assim o ditam,
colocando toda a liberdade, toda a capacidade de escolha e todo o poder de facto do lado
de quem possui e gere meios de produção e de fortuna.
Em pleno auge da divulgação do neoconservadorismo na imprensa direitista,
Miguel Teixeira e Melo, de quem já expusemos defesas arreigadas do nacionalismo
revolucionário e que, entretanto, se convertera ao liberalismo económico, assinou, em
Maio de 1985, um artigo em defesa da propriedade privada. Para o autor, a existência e a
hereditariedade desta garantem a manutenção da «estabilidade social», são fonte de
riqueza e estimuladoras da «eficácia dos agentes económicos». Sendo produto da
acumulação familiar de riqueza, induz à responsabilidade – num mundo em que os
recursos e o acesso a estes são limitados, os proprietários, no exercício da livre gestão dos
seus bens, tenderiam a manifestar maior ponderação, juízo e parcimónia na apropriação
e na utilização desses recursos. Cientes da finitude e da limitação dos recursos que
sustentam a sua fortuna, os proprietários seriam os que maior rigor poderiam emprestar à
sua gestão. Olhando retrospectivamente a exploração dos recursos naturais do planeta,
facilmente se conclui que essa gestão, mais do que garantir o equilíbrio e a
sustentabilidade, visou e visa a maximização do lucro imediato.
Retomando a narrativa de Teixeira e Melo, «conduzindo a uma maior eficácia
económica, o instituto da propriedade privada evidencia também um claro papel de
estímulo social e mesmo moral». Tal como os demais autores abordados, Miguel Teixeira
e Melo não considerava a propriedade privada como responsável pelas assimetrias
sociais. A desigualdade encontrar-se-ia, isso sim, nas capacidades, nas aptidões e nos
esforços individuais, que determinariam a predisposição e o sucesso de cada um na
obtenção, manutenção e acumulação de bens materiais. Pelo contrário, a riqueza
individual obtida através da propriedade privada e da acumulação de capital seria
«também ela fonte importante de justiça económica e social». Através da sua
redistribuição? Não. Graças ao exemplo moral que incutiria à sociedade da necessidade
de cada indivíduo se consagrar à sua actividade laboral como meio último de ascenção
social, na medida em que, para o autor, «é pelo trabalho insano de todos os dias que se
cria riqueza e se encurtam distâncias sociais. Não é através de belas tiradas retóricas».
Assim, em suma, a riqueza e a propriedade, mais do que enriquecedoras do sujeito que as
possuía, eram aqui encaradas como «fonte de progresso geral, originando o bem-estar de
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toda a comunidade, sendo desta forma a propriedade uma instituição ao serviço do bem
comum»1385.
Passemos agora à discussão do papel e do peso que o Estado e a iniciativa privada
têm no pensamento económico direitista. António da Cruz interrogou-se, nas páginas da
revista Resistência, se apenas o Estado conseguiria, através da intervenção, da
planificação e do centralismo, administrar e disciplinar o acesso aos recursos naturais.
Conclui que não só o Estado não é o único munido da capacidade e dos instrumentos para
realizar essa mediação, regulação e exploração como, na comparação com a iniciativa
privada, se mostra menos eficiente no cumprimento desse desiderato. A escassez e a
finitude dos recursos não se solucionariam com burocracia, mas com «imaginação e
iniciativa», características que apenas se encontrariam na esfera privada em virtude da
natural competição entre os agentes económicos. Forçados a perseguir inovações, a gerir
racionalmente os recursos e a actualizarem e tornarem mais eficazes os modelos de
negócio, de produção e de gestão, os empresários seriam muito mais atreitos à
administração dos recursos, dos capitais e dos meios de produção. O Estado, por outro
lado, vegetaria numa incapacidade imaginativa: incapacidade criadora, sem concorrência
e sem engenho, não lograria jamais o aumento da sua eficácia e da eficiência da sua
gestão. Nesse sentido, Cruz Rodrigues defendeu que o Estado deveria cingir-se a «propor
à comunidade linhas gerais orientadoras duma política dos recursos naturais cada vez
mais racional, ousada e disciplinadora, multiplicando os estímulos à criatividade,
favorecendo os elementos autocorrectores dos planos económicos, entre os quais os que
a própria economia de mercado oferece»1386. Deste modo, no Portugal que projectava, o
Estado deveria ser agente potenciador de um equilíbrio entre a esfera de intervenção
pública e a liberdade necessária a conceder à iniciativa privada, superando, assim, quer o
laissez-faire capitalista, quer o colectivismo marxista.
No mesmo sentido, a Direita defendeu que o Estado não pode arvorar-se em
protector e garante do sustento dos indivíduos. Essa propensão política do Socialismo e
da Social-Democracia, baseando-se em princípios de justiça social redistributiva e
equitativa, foi percepcionada, pela Direita, como uma perversão do funcionamento
natural e competitivo da sociedade. Prosseguindo uma política redistributiva da riqueza
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nacional, «o sistema vai tributar cada vez mais fortemente os agentes económicos mais
válidos, penalizando os que conseguem gerar rendimentos sucessivamente maiores em
detrimento dos restantes». Prejudicando os que se demonstram mais capazes, o Estado
estaria ainda, através da redistribuição e das várias expressões da Segurança Social, a dar
um sinal aos cidadãos de que não precisam de se esforçar nos estudos ou no trabalho;
poderiam até, se assim o entendessem, nem sequer trabalhar, pois a todos o Estado
garantiria os meios elementares de subsistência, eliminando «qualquer dose de risco, que
é aliás algo inerente à própria vida dos indivíduos»1387. Esta abrangência das funções
sociais do Estado era ainda criticada por desresponsabilizar os mais ricos das práticas
caritativas que lhes deveriam ser inerentes.
Mais intervencionista e próxima do pensamento económico do nacionalismo foi a
opinião expressa, em 15 de Maio de 1980, no jornal A Rua, a propósito da problemática
das nacionalizações, das privatizações e da delimitação das esferas pública e privada no
que concerne à participação na economia nacional. A esse propósito, procurou-se, desde
logo, esclarecer que «é semanticamente um erro afirmar que a Esquerda nacionaliza –
quando colectiviza. Quem nacionaliza é a Direita que, através do Estado, põe a actividade
económica ao serviço das pessoas e da Nação, ou pelo intervencionismo, ou pelas
nacionalizações». Para o autor, a Esquerda caracterizou-se por um idealismo utópico e
desligado das realidades que a levaria a ver nas nacionalizações «um objectivo ético
abstracto, um fim político em si». Por seu turno, a Direita, pragmática e profundamente
enraizada nas tradições e nas realidades intemporais, pautaria a sua intervenção
económica somente em função de critérios de eficácia e interesse nacional. Contudo, e
mesmo afirmando que não pode existir liberdade sem a existência da propriedade privada
e da iniciativa individual, estas deviam ser limitadas em benefício dos interesses
estratégicos da nação – limitação do poder político dos grandes grupos económicos e
assunção pelo Estado dos sectores estratégicos da economia. Em suma, «pública ou
privada, a propriedade deve ser dimensionada de forma a não ir contra o bem comum».
Por conseguinte, alertava-se, não se podia proceder a uma inflexão abrupta do sistema
económico português – «do estatismo selvagem em que vivemos não podemos passar
para a selvajaria dum capitalismo que será inevitavelmente infrene. [...] Caminhando para
uma economia de mercado, não temos Estado que aguente uma reconversão brusca. [...]
Reprivatizar, sim! Mas devagar – não vá o doente morrer curado»1388.
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Também Herlander Duarte, em conferência na Intervenção Nacionalista da qual
A Rua deu notícia, restringiu o raio de acção e de liberdade da iniciativa privada à defesa
e aos interesses do «Bem Comum», conceito que, para o autor, havia estruturado a
civilização cristã. Para Duarte, capitalismo e marxismo são igualmente perniciosos: sendo
ambos materialistas, constituem, cada um a seu modo, modelos económicos disruptivos
para a vivência, o espírito e a sobrevivência das comunidades nacionais. Frutos da mesma
cepa, capitalismo e marxismo desenraizariam o homem das suas tradições e das suas
crenças e massificá-lo-iam sem lhe oferecer qualquer quadro ético e moral pelo qual guiar
e reger a sua vida, deixando de se lhe poder «exigir o culto da Pátria como sentimento de
destino comum de um povo transtemporal que defende a identidade como legítima força
de coesão que conduza ao Bem Comum», sendo este moldado e definido, como vimos,
em função dos preceitos da tradição cristã e da doutrina nacionalista. Rejeitam-se assim
quaisquer critérios marcados unicamente pela eficácia económica ou pela eliminação das
assimetrias sociais, condenando o economicismo e o materialismo do capitalismo e do
marxismo: «a economia portuguesa tem de ser a Economia do Bem Comum, no exercício
da Portugalidade»1389.
Para o alcance desse bem comum concorria, como sublinhou Nuno Cardoso da
Silva, «a forma como é definido e exercido o poder económico dentro das empresas e dos
grandes sectores económicos, assim como de quem exerce esse poder». Para o autor, a
Direita portuguesa não podia deixar-se confundir com o liberalismo, «que tacitamente
identificava o interesse nacional com o interesse dos proprietários», e tinha de combater
o marxismo, que identificou esse interesse com o dos trabalhadores – duas perspectivas
antagónicas do interesse nacional e da organização social e política que estão condenadas
unicamente à deflagração constante de conflitos internos. Desse modo, era necessário
incutir na sociedade um pensamento económico que fizesse prevalecer o interesse
nacional sobre os interesses particulares e segmentados, pelo que «o interesse de
empresários e trabalhadores em obter o máximo de remuneração terá de ser
complementarizado pelo interesse da comunidade nacional». Nesse sentido, ao invés de
mergulharem na luta de classes ou em reivindicações egoístas que não teriam em conta
os superiores interesses nacionais, os indivíduos deveriam perseguir um caminho e uma
prática de cooperação e de solidariedade interclassista que permitisse o engrandecimento
da nação, o que representaria, de acordo com o pensamento nacionalista, uma melhoria
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para todos os elementos do conjunto nacional. Contudo, e para que esta cooperação fosse
real e, teoricamente, equitativa, Cardoso da Silva defendeu que os trabalhadores deveriam
ser chamados a participar, tal como os patrões, na defesa dos interesses dos seus sectores
de actividade e na direcção das empresas: um modelo de tipo corporativo em que os
sindicatos, em representação dos trabalhadores, assumiriam as tarefas de cogestão
empresarial e de participação política. Desta forma, considerava o autor, esvaziar-se-iam
os sindicatos do seu fervor reivindicativo e, inseridos no sistema político e no processo
de tomada de decisões, poder-se-ia transformá-los em «organização construtiva»1390.
O controlo nacionalista dos sindicatos por cooptação – também operada durante o
Estado Novo – permitiria não só concretizar os ideais corporativos desse campo político
como, simultaneamente, a depuração e a eliminação do sindicalismo de classe. Com
efeito, e à excepção do de feição corporativista, a Direita é, em geral, muito crítica do
sindicalismo. Manuel Maria Múrias considerou mesmo que uma das principais
características do movimento sindical, desde os seus primórdios, era o seu «profundo e
arreigado reaccionarismo». Seriam reaccionários porque se afirmaram pela negativa
(contra algo), sempre se manifestaram contra a inovação tecnológica e a mecanização
industrial e rejeitaram sistematicamente «todas as alterações do establishment económico
e social». No reverso da moeda, os empresários estiveram sempre abertos à mudança, à
criatividade, às inovações, à optimização da produção, conseguindo, desse modo, obter
lucros crescentes. A tomada de consciência, por parte dos trabalhadores, de que a
resistência ao progresso e à concertação lhes era prejudicial teria feito com que, na opinião
de Múrias, a luta de classes perdesse actualidade e sentido, abandonando os trabalhadores
a trincheira do antagonismo e das reivindicações e vendo na concertação social o meio
mais eficiente de salvaguardarem os seus interesses e direitos e de obterem melhorias nas
suas condições de vida, «conscientes todos de não serem as reivindicações utópicas o
melhor caminho para o progresso geral». A incapacidade do sindicalismo português de
se libertar das peias do marxismo e de enveredar pelo caminho da cooperação
interclassista teria produzido na sociedade nacional, mormente no seio da classe
trabalhadora, um profundo desprezo pelos sindicatos e uma recusa maciça da
sindicalização1391.
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Considerando o trabalho uma forma de realização do potencial humano, de
participação no processo de criação divina, de dignificação do homem e de
engrandecimento da nação – «simultaneamente, uma necessidade e uma resposta física e
metafísica do Homem»1392 – e não reconhecendo ao marxismo e ao sindicalismo de classe
legitimidade para reclamarem para si a representação dos trabalhadores, a Direita
empenhou-se também em actividades de âmbito sindical. Nesse campo, devemos destacar
a secção «Sindicalismo» que o semanário de Manuel Maria Múrias manteve durante parte
significativa da sua existência. Por outro lado, ao nível da organização e do
enquadramento político dos trabalhadores, a estratégia direitista passou pela criação do
Movimento Português do Trabalho (MPT) e pelo apoio à União Geral de Trabalhadores
(UGT), a qual, de resto, o MPT integrou desde a sua fundação e para a qual muito
contribuíra já. Escorado em valores «sociais-cristãos», o movimento propunha-se
«instaurar em Portugal, através de um sindicalismo democrático, apartidário, autónomo
e reformista, uma sociedade livre e justa, organizada de acordo com os valores
fundamentais do homem e as características do povo português, integrando, por esses
mesmos motivos e propósitos, a UGT»1393. Defendendo o imperativo nacional de
sindicalização no MPT e nos sindicatos afectos à UGT, Valentina Silveira Machado
considerou que esta última era o resultado, acima de tudo, da capacidade de grupos e de
individualidades com mundividências muito diversas se unirem, superando divergências
frívolas, em nome de um «sindicalismo democrático» e da formação de uma aliança tão
abrangente quanto possível que visasse «o inimigo comum – o comunismo»1394.
Nesta curta exposição crítica do pensamento económico direitista no período em
análise, procurámos abordar aqueles que entendemos terem sido os seus principais eixos,
assim como evidenciar as diferenças – mais de forma do que de conteúdo real – quando
elas se verificaram. Deixámos por discutir de forma mais aprofundada a viragem
liberalizante, em termos económicos, potenciada pelas vitórias eleitorais de Margaret
Thatcher e de Ronald Reagan e pelo êxito, no quadro dos princípios e objectivos das
Direitas, da aplicação dos seus programas – essa análise será feita adiante e comportará
um balanço geral da influência da Nova Direita anglo-saxónica sobre as Direitas
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portuguesas. Cremos ter mostrado como a defesa da propriedade e da iniciativa privadas
– entendidas como direitos, necessidades naturais e factores de liberdade – foi estruturante
na doutrina económica da Direita, tal como o foram a restrição da esfera de intervenção
do Estado, a acumulação de riqueza em regime concorrencial, a diminuição significativa
das funções sociais do Estado e a necessidade de enquadramento e de controlo políticosindical dos trabalhadores.
5.4 – «Se estivéssemos ainda em África [...] ninguém de lá nos arrancaria»: o
entusiasmo perante o triunfo da Direita anglo-saxónica
Os autores da Direita radical apresentaram reiteradamente a situação do seu
campo político como resultado de: i) um contexto internacional de refluxo das forças
direitistas, de concessões aos eufemismos centristas e à agenda esquerdista (em que
incluiram a Social-Democracia) e de predomínio absoluto dos intelectuais e das ideias
pró-marxistas nos meios cultural e universitário (a «hegemonia»/«ditadura intelectual do
marxismo»); ii) um discurso externo que apontava sistematicamente para a
impossibilidade de triunfo da Direita, tendo em conta as condicionantes geopolíticas, e
da evocação saudosa e heróica das grandes batalhas travadas e perdidas, dos mártires
tombados, de um passado que já não voltaria e de um tempo em que tinham sido a força
dominante; iii) um período de luta pela sua sobrevivência, debatendo-se contra a
impetuosidade dos «ventos da história» e sentindo-se reduzidos à capacidade de, pela
imprensa e pelo mundo editorial, através da sua palavra, do seu testemunho, do seu
exemplo, da sua exortação e da sua condenação manterem a chama viva entre os que não
desertaram e entre os jovens que, entretanto, fossem chegando, cuidando, acima de tudo
e apesar de todas as fraquezas e limitações, que a Direita não se transformasse em relíquia;
iv) um contexto de ausência de líderes naturais, de chefes incontestados e amplamente
aclamados, de quem apontasse um rumo firme e um modo de actuação capazes de garantir
os objectivos, e de alguém que, sem hesitações, se oferecesse para ser o porta-estandarte
da Direita e, pela sua coragem e exemplaridade, indicasse o caminho a trilhar; v) um
cenário político-ideológico imobilista, marcado pelo predomínio absoluto dos ideais
igualitários e democráticos, pelo intervencionismo estatal e pelo providencialismo social,
pelas limitações impostas à acção da iniciativa individual e ao direito à propriedade
privada, pelas concessões ilimitadas ao comunismo internacional e ao sindicalismo de
classe, pela diminuição galopante da importância atribuída às questões de soberania e de
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independência nacionais e pela perversão dos valores sagrados da lei e da moral naturais,
da família e da Igreja.
Da ponderação de todos estes elementos, resulta evidente que a Direita tenha
acolhido entusiasmo os triunfos eleitorais de Margaret Thatcher e de Ronald Reagan, no
Reino Unido e nos Estados Unidos da América, respectivamente. Com igual
arrebatamento foi recebida a reabilitação, também mas não só graças a estes processos
eleitorais, das doutrinas económicas liberais como panaceia para a resolução da crise
económica que varria o Ocidente capitalista desde a crise petrolífera de 1973. Apesar das
reservas que alguns opuseram à aplicação radical da receita do neoliberalismo em
Portugal, da forma irónica como trataram a massa de gente que, de súbito, se convertia
ao mais puro liberalismo e se passava para a esfera de influência da Direita, a verdade é
que os postulados teóricos neoliberais e dos seus principais influenciadores granjearam
forte adesão entre os quadros da Direita radical, que rapidamente se transformaram em
apóstolos dessa doutrina.
A este propósito, importa realçar o texto laudatório que António Marques Bessa
escreveu, ainda muito longe das vitórias de Thatcher e de Reagan, em Março de 1977, em
relação aos trabalhos de Milton Friedman, Friedrich Hayek e Ludwig von Mises.
Redigido tendo por pano de fundo a atribuição, no ano anterior, do Prémio Nobel da
Economia a Milton Friedman e, dois anos antes, a Friedrich Hayek, o artigo, na esteira
dos autores que o inspiraram, dedicou-se à refutação das teses keynesianas e socialistas.
Tanto umas como outras, postas à prova há já longo tempo e em diferentes latitudes e
contextos, haver-se-iam revelado incapazes de lograr os desideratos de saneamento e de
vitalização da economia e de promoção da justiça social. Deste modo, considerou
Marques Bessa, «a atribuição do Nobel da Economia a Milton Friedman é já uma
indicação de que algo vai mudando na atitude geral»1395.
Os primeiros sinais políticos dessa mudança haveriam de se fazer sentir na
Europa, onde «a vitória de Margaret Thatcher e a eleição de Karl Carstens para Presidente
da República Federal Alemã foram acontecimentos políticos que, transcendendo o seu
próprio âmbito nacional, estão destinados a ter as mais importantes consequências no
desenvolvimento e alteração da estratégia global do Ocidente». Sê-lo-iam porque vinham
inverter a tendência, registada desde o final da II Guerra Mundial, de declínio da Direita
e de descrédito e ruína dos actores políticos que procurassem disputar o poder afirmando,
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desassombrada e categoricamente, pertencer a esse lado do espectro ideológico.
Demonstravam também que perdera validade a hegemonia social-democrata e socialista
na Europa, pelo que o seu «ponto mais importante é o das suas consequências ao nível
imediato da recuperação política da Direita [...] mais ou menos por toda a Europa, as
forças desbaratadas da Direita se reúnem para, pragmaticamente, com os meios que
possuem [...] alcançarem o poder». Estaria superada a condenação a que a Direita tinha
sido votada, a condição de marginalização e de subalternização políticas e, em
consequência, de lento e agonizante definhamento. Assim, «tendo conquistado o
Presente, a Direita traz consigo a vitória do Futuro»1396.
Estar-se-ia, então, perante uma «maré conservadora», como alguns apontaram, ou
até mesmo uma «revolução conservadora», como os mais optimistas anteviam? Nas
páginas de O Diabo, procurando responder a esta questão, considerou-se que, antes de
mais, o caldo cultural, político, social e económico que permitiu a recuperação política
da Direita e o seu regresso ao poder em nações tão determinantes para o equilíbrio
mundial como o Reino Unido, os Estados Unidos da América, a República Federal Alemã
e a França fora criado pela «revolução da nova ciência, ao revelar os erros, falácias e
mitos da cultura marxista, ao destruir o igualitarismo e contratualismo como bases
filosóficas e históricas da sociedade política, ao introduzir no domínio da análise social,
conceitos que vão desde a noção de classe política até ao imperativo territorial». Ao
mesmo tempo, processar-se-ia uma reconfiguração interna dos partidos conservadores
(anulando a preponderância dos elementos aristocratas e da grande finança e abrindo-os
às classes médias e aos trabalhadores) e à adopção de um proselitismo de rua e de massas
que teria permitido alargar de forma significativa a base social de apoio destes grupos.
Dessarte, de acordo com o jornal, verificar-se-ia à época um «duplo fenómeno, elitista e
populista, cultural e de massas, nacional e europeu». Neste caso, a vertente elitista e
cultural desta «revolução», essencialmente científica, ser-lhe-ia conferida pela relevância
que os clubes de pensamento e de difusão das «novidades» culturais, económicas, sociais
e políticas (como o Club d’Horloge, em França, ou o Monday Club e o Institute for
Strategic Studies, no Reino Unido) obtiveram juntos dos dirigentes políticos e dos
governantes direitistas e dos cronistas da imprensa local1397.
Cumpre, por isso, fazer uma resenha sumária da forma como a Direita radical,
através da sua imprensa, encarou a ascensão, a conquista do poder e o governo de
1396
1397

«As sete partidas: A Direita volta a governar a Europa». A Rua, 31 de Maio de 1979, n.º 155, p. 14.
«Revolução conservadora?». O Diabo, 5 de Junho de 1979, n.º 128, p. 11.

440

Margaret Thatcher. A cerca de um mês das eleições no Reino Unido, em Maio de 1979,
André Massil considerava que Thatcher, eleita líder do Partido Conservador em 1975, iria
levantar «a bandeira do regresso à economia livre, abolindo a interferência do Estado que
trava a iniciativa privada», prometendo ainda a redução da carga fiscal e da despesa
pública, o aumento dos estímulos à iniciativa individual e, sobretudo, o combate ao peso
e à importância políticos dos sindicatos britânicos, agenda que, evidentemente,
entusiasmava as Direitas1398. Contudo, o optimismo em torno das reais possibilidades de
Margaret Thatcher vencer o processo eleitoral não era partilhado por António Lopes
Ribeiro. Referindo-se às características da dirigente dos Conservadores, Lopes Ribeiro
considerou que Thatcher era «uma mulher desinquieta e atrevida, que ataca com violência
pouco feminina os seus adversários». Ainda que pudesse achar perturbadora a presença
de uma mulher num cargo de tal responsabilidade, a futura primeira-ministra teria
conseguido alcançar esse posto e manter-se nele devido à sua forma de ser e de estar
pouco feminina. Dito de outra forma, a liderança de Thatcher teria conseguido afirmar-se
por via da masculinidade que a «dama de ferro» conferia à sua actuação política. Logo,
os lugares de destaque na actividade política continuariam, como ditavam a tradição e a
lei natural, a depender de um conjunto de características inerentemente masculinas. As
dúvidas de Lopes Ribeiro sobre a probabilidade de Thatcher e o Partido Conservador
virem a sair vitoriosos nas eleições britânicas prendiam-se com o excesso de confiança
que o partido manifestava em relação à convicção de que, num universo de votantes
maioritariamente feminino, a vitória seria atribuída a uma mulher, apesar da «enigmática
natureza do carácter feminino, muito menos feminista do que geralmente se supõe. Em
última análise, as mulheres desconfiam e desdizem mais umas das outras do que dos seus
rivais do sexo oposto». Assim, seria provável que parte significativa delas viesse a optar
por confiar o seu voto a um homem. Além desta circunstância potencialmente adversa,
de acordo com António Lopes Ribeiro, Thatcher enfrentaria uma transversal e aclassista
recusa dos homens britânicos, renitentes à chegada de uma mulher à direcção do poder
executivo. Nesse sentido, era inverosímil, para o autor, que Margaret Thatcher pudesse
aspirar à vitória nas eleições1399.
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Como se sabe, as previsões de Lopes Ribeiro estavam erradas e Thatcher venceu.
Logo em Fevereiro de 1980, André Massil, novamente nas páginas de A Rua, exaltava a
inflexibilidade com que ela encarou, desde o primeiro dia de governo, todas as pastas com
que teve de lidar, nomeadamente em relação à diminuição da intervenção e das funções
sociais do Estado, ficando claro que este «não pode subsidiar a rotina, a mandriice, a má
gestão instaladas no sector público», assim como ficara evidente no conflito que manteve
com os sindicatos dos trabalhadores do ramo siderúrgico1400. A propósito da segunda
eleição de Margaret Thatcher, em 9 de Junho de 1983 e com maioria absoluta, Jaime
Nogueira Pinto declarou ter-se assistido a uma autêntica «maré conservadora» que a
comunicação social progressista/esquerdista procurou diminuir ou mesmo ocultar.
Nogueira Pinto realçou ainda o facto de aquele resultado eleitoral ter sido o mais
expressivo e folgado no Reino Unido desde 1934: «trata-se de um triunfo de um programa
cujas linhas de força são o apelo ao patriotismo e aos sacrifícios que ele implica
(Falklands), a oposição político-militar nas palavras e nos factos ao imperialismo
soviético, a liberalização da Economia da Burocracia (desnacionalizações), o fim da
“ditadura paralela” dos Sindicatos sobre a vida política». Era, enfim, o triunfo claro de
um programa despudorada e descomplexadamente direitista e que, de forma cabal,
rejeitava e destruía os principais dogmas do pensamento dominante desde o final da II
Guerra Mundial: um triunfo da Direita. Jaime Nogueira Pinto, além das considerações
sobre o projecto político do Partido Conservador, considerou ainda que a sua vitória
eleitoral traduzia o «triunfo de um estilo pessoal de liderança forte, anti-consensualista,
determinada, de alguém com convicções». Características louváveis, para o autor, e que
não reconheceria a nenhum dos potenciais líderes da Direita portuguesa: deste modo,
«uma mulher assim [...] está destinada, curiosamente, a ser seguida, muito mais que os
demagogos consensualistas, os políticos do “sim” e do “não”, os repetidores das
banalidades e dos narizes de cera esquerdistas, centristas ou equívocos, de toda esta legião
de excelências medíocres e mediocráticas»1401.
Por conseguinte, se a Direita portuguesa e os seus dirigentes queriam obter
sucesso político, se desejavam ser uma real força alternativa, teriam obrigatoriamente de
deixar par trás, em definitivo, as hesitações e os equívocos, as meias-palavras e os
eufemismos discursivos, a colaboração e o centrismo, emulando o discurso claro e
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afirmativo e a acção inflexível e determinada que Margaret Thatcher demonstrava no
Reino Unido, mostrando ao mundo que a Direita, se assim se assumisse e agisse, poderia
voltar a tomar o poder. Nesse sentido, e equacionando as alterações operadas na
geopolítica mundial pelos triunfos conservadores, Nuno Rogeiro afirmava que, «depois
de anos de debilitação moral, depois de um interregno feito de discurso morno e
humanitarista dos trabalhistas, Thatcher representa a revolução, o regresso ao início, o
corte com a conservação de um pântano». Juntamente com a vitória e a orientação
governativa de Reagan, esta «revolução» teria permitido ao Ocidente voltar a olhar para
o oceano Atlântico como «um mare nostrum»1402. Essa alteração da correlação de forças
à escala regional era vista, pela Direita, como muito positiva no quadro da Guerra Fria.
Relativamente a Ronald Reagan e ao processo de hegemonização do Partido
Republicano nos Estados Unidos da América, os direitistas portugueses foram ainda mais
prolíficos na análise das suas razões, dos seus fundamentos e das suas consequências. Sob
o título «Grandes esperanças...», Jaime Nogueira Pinto escreveu, no semanário O Diabo,
que a vitória de Reagan era inevitável e que, por conseguinte, não o apanhara
desprevenido. Isto porque «um Povo jovem, enérgico, na juventude da sua História,
mesmo com uma má classe política, possui energias para uma reacção». O movimento
que levou Ronald Reagan ao poder teria corporizado a reacção vitalista de um povo que
não queria mais continuar mergulhado numa «crise de querer nacional, de vontade
política, uma ausência de certezas». Essa reacção teria sido desencadeada pela entrada
em cena de Reagan, «um homem profundamente crente no que acredita, um homem de
grandes certezas», logo um líder carismático, capaz de catalisar esse instinto de
sobrevivência nacional e, por conseguinte, arrastar atrás de si um número crescente de
apoiantes, originando uma ampla e profunda vaga de patriotismo. Longe de ser uma falha
ou um defeito, o discurso simples (ou, como outros consideraram, simplista) de Reagan
funcionou como uma eficaz «forma de protesto contra uma contra-cultura alheia aos
valores profundos da sociedade americana, valores pioneiros, assentes na Religião, no
Patriotismo, na Família, na solidariedade, na vizinhança, na iniciativa individual». Tal
como já havia feito em relação a Margaret Thatcher, Nogueira Pinto realçou na atitude
política de Reagan a inexistência de propensão para a procura ou para a criação de
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consensos políticos, assim como a firmeza e a inflexibilidade demonstradas na
objectivação dos seus princípios e da sua agenda política1403.
A reflexão de Jaime Nogueira Pinto foi mais desenvolvida num artigo que
publicouno Jornal Português de Economia & Finanças, no qual destacou o papel crucial
que os think-tanks desempenharam na formação de
um forte movimento neo-conservador, uma espécie de revolução silenciosa, começada em
círculos restritos de pensadores e professores universitários, clubes de ideias e grupos de
pressão intelectual que passaram, depois, para revistas e meios de maior difusão, tomando
voz pública não só através dos tradicionais intelectuais de direita [...] mas tocando já
personalidades da vida política.1404

Estar-se-ia, portanto, perante uma bem planeada e ainda mais bem urdida
estratégia de combate cultural e de disputa da hegemonia intelectual com a Esquerda. Em
vez de a «revolução» se processar do topo da estrutura partidária para as suas bases e as
suas margens, esta teria irradiado dos círculos mais restritos e profundos do direitismo
pensante, captando sucessivamente mais adeptos, afirmando-se como corrente política
legítima e com igual direito de expressão nos principais órgãos de imprensa e, por fim,
informando e influenciando quem protagonizara a conquista do poder. Nogueira Pinto
lamentou apenas que Reagan, ou outro político conservador com as mesmas ideias,
agenda e firmeza de actuação, não tenha triunfado mais cedo nos EUA. Confiava
plenamente que, se tal se tivesse verificado e «se estivéssemos ainda em África [...]
ninguém de lá nos arrancaria nas próximas décadas. Salazar tinha razão quando dizia ser
preciso, acima de tudo, aguentar e resistir, já que o ciclo da história viria ao nosso
encontro. Como veio. Só que nós já não estávamos lá, nos grandes horizontes africanos,
para o receber»1405.
Não obstante o raro optimismo expresso por Jaime Nogueira Pinto, o jornal A Rua
encarava de forma diferente o potencial benéfico do reaganismo para Portugal.
Ironicamente, começou por constatar que «a Direita (a Direita civilizada e inteligente que
ganhou as últimas eleições legislativas) exultou de alegria com a vitória de Ronald
Reagan». Tal exultação, argumentava-se, seria motivada pela convicção de que o
Presidente estado-unidense jamais permitiria que, sob quaisquer circunstâncias, se
repetisse um período revolucionário como o vivido no biénio 1974-1975 e pela
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consideração de que Reagan seria o melhor aliado para auxiliar o país na defesa do «que
nos resta do Ultramar (a Madeira e os Açores) e simultaneamente a propriedade privada.
Este problema da propriedade privada é para a Direita, aliás muito mais importante que a
Madeira e os Açores; acha ela, sempre civilizada e inteligente, que defendida a
propriedade privada, está defendendo tudo». Essa Direita colocaria acima dos interesses
e da missão nacionais as questões de índole económica, e, assoberbada pela sua
inteligência e cega pela sua ingenuidade, não conseguiria aperceber-se de que, acima de
quaisquer outros, Ronald Reagan teria apenas em vista a defesa dos interesses norteamericanos. Como tal, a sorte a que votaria Portugal não dependeria da sua simpatia para
com o país ou do seu fervor anti-comunista, seria somente determinada em função das
necessidades estratégicas do país a que presidia. A utilidade e o potencial benéfico de
Reagan para Portugal só se teriam verificado, de resto como apontou Jaime Nogueira
Pinto, se ele tivesse sido eleito uns anos mais cedo, durante a ditadura de António de
Oliveira Salazar. Ao invés, no contexto nacional de 1981, «há tudo a temer da nova
administração Reagan [...]. Com um governo fraquíssimo e sem o menor prestígio em
Lisboa, a amizade e o interesse de Reagan por Portugal pode transformar-se talvez num
perigo»1406.
Seja como for, em O Diabo sentenciou-se: «parece realizar-se, deste modo [vitória
de Reagan], a perspectiva ou profecia, avançada na década de 70 por vários politólogos
de que os Estados Unidos se encaminhavam para uma viragem direitista profunda».
Reviravolta marcada pela revivificação e pela recentralização dos princípios e dos valores
inerentes à natureza e à personalidade do povo norte-americano, que lhe teriam permitido
ocupar, desenvolver e prosperar em tão vasto território e que, em tão pouco tempo,
conseguiram transformar o país na principal potência mundial1407.
Neste sentido, o acantonamento à direita do eleitorado anglo-saxónico foi
interpretado nas publicações direitistas como prova da «irresistível viragem para a direita
que se está verificando em todo o Ocidente»1408. Esta inversão político-ideológica
traduziria, naturalmente, uma recusa maciça do ideário social-democrata e socialista, das
suas instituições e do seu modo de organização social, económica e cultural. Rejeitando,
defendiam os direitistas, a igualdade e os direitos, a fraqueza e as hesitações dos regimes,
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o internacionalismo e o consensualismo, os votantes de Reagan e de Thatcher, e os que
noutros países se apressaram a dar corpo a essa «revolução conservadora», haviam
redescoberto os valores supremos do nacionalismo e da liberdade económica. Nos
Estados Unidos, ter-se-ia processado «uma reviravolta que rejeitou finalmente a maréalta “liberal” [...] de cariz revolucionário destinada a alienar os americanos, divorciandoos do seu credo nacional, das suas convicções espirituais e patrióticas»1409. As esperanças
e os bons augúrios direitistas residiam na expectativa de que outros povos tomassem
também em mãos a missão de realizarem a sua própria «revolução conservadora»,
tornando o movimento cada vez mais avassalador e devolvendo à Direita o domínio
político, pelo menos, do mundo ocidental.
Ainda a propósito do triunfo político e ideológico da Nova Direita anglo-saxónica
nos EUA, Nuno Rogeiro afirmou que tal só foi possível porque ela «se soube
desembaraçar da herança da velha direita, inoperante no partido republicano» e porque,
ao contrário da sua anquilosada antecessora, teve o discernimento de «passar a realçar a
tradição moral americana, a ética laboral, o patriotismo, o fundamentalismo religioso, a
luta contra a burocracia federal e a grande finança»1410. Ou seja, abdicando do centrismo
que caracterizava a «velha Direita», não procurando obter acordos ou consensos de
regime, rejeitando, de forma cabal, a doutrina, os valores, a mundividência e a ética
liberais, o neoconservadorismo apelou com sucesso, e como entendia ser missão da
Direita, ao reacendimento dos sentimentos nacionalistas, tradicionalistas e de
fundamentalismo religioso que, alegadamente, marcariam a génese do povo norteamericano e a teleologia dos Estados Unidos da América. Ao mesmo tempo, reconhecia
que a crise económica não era passageira, não era um percalço cíclico, mas sim resultado
do esgotamento e da falência claros das doutrinas económicas keynesianas e
intervencionistas, e pugnava sem receios pela liberalização da economia, pela redução do
Estado, pelo funcionamento do mercado livre do intervencionismo e dos mecanismos de
condicionamento estatais, pelo estímulo à iniciativa individual, pela dignificação e pelo
apoio ao acesso e à manutenção da propriedade privada, pelo corte nas funções sociais do
Estado e para que o igualitarismo e a justiça social deixassem de nortear a política
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económica. Teria sido esse o grande contributo da Nova Direita anglo-saxónica para as
Direitas de todo o mundo.
No plano económico, o impacto do sucesso político neoliberal no Reino Unido e
nos Estados Unidos da América foi também acompanhado de uma crescente vaga de
apoio à sua doutrina económica. A conversão à panaceia do mercado livre e do
emagrecimento do Estado registou-se num amplo espectro que abarcou desde o CentroEsquerda até à Extrema-Direita. Rapidamente se formou um coro que exigia as
reprivatizações, a diminuição da despesa pública, o desinvestimento na segurança social,
na educação e na saúde públicas, a desregulação das relações laborais, a retirada do
Estado dos sectores produtivo e financeiro e uma revisão constitucional que permitisse
acomodar todas estas modificações estruturais da economia portuguesa. À excepção da
Esquerda marxista, em todos os partidos e sectores de opinião houve quem apresentasse
a liberalização económica como a cura definitiva para a crise endémica que o país vinha
atravessando e que teria justificado a intervenção do Fundo Monetário Internacional, em
1977 e 1983, solicitada por executivos liderados pelo Partido Socialista.
Embora o recém-descoberto fetichismo neoliberal não tenha sido compartilhado
por todos, apesar de ter produzido algumas alterações no discurso económico, devemos
recordar que a Direita já fazia a defesa de princípios centrais do pensamento liberal:
propriedade privada, iniciativa individual, recusa da justiça social e da igualdade como
objectivos estatais, diminuição do Estado e da sua burocracia, redução da carga fiscal e
liberalização dos mercados. Assim, a grande consequência do triunfo internacional das
teses neoliberais foi sentida, sobretudo, ao nível da centralidade que as questões
económicas passaram a ocupar no discurso direitista, a que se somou, da parte de alguns,
a divulgação prosélita dos trabalhos e das conclusões de Mises, de Hayek, de Friedman e
da Escola de Chicago, a radicalização dos enunciados liberais e a tentativa sistemática de
captar mais aderentes para o novo credo económico. Corporizaram esta rendição ao
liberalismo económico, por exemplo, Francisco Lucas Pires e o seu grupo de Ofir, a linha
editorial do periódico Semanário (em que pontuavam, entre outros, António Marques
Bessa, Jaime Nogueira Pinto, José Miguel Júdice, Marcelo Rebelo de Sousa, Paulo Portas
e Victor Cunha Rego) e o Clube da Esquerda Liberal. Este clube político foi fundado no
final de 1984 e editou, a partir de 1985, a revista Risco. Em torno destes, reuniram-se
António Barreto, António Costa Pinto, Clara Ferreira Alves, Eduardo Prado Coelho,
Francisco Sarsfield Cabral, Henrique Monteiro, João Carlos Espada, José Fernandes Fafe,
José Manuel Fernandes, José Pacheco Pereira, Manuel Villaverde Cabral, Rui Ramos,
447

Saldanha Sanches, Vasco Pulido Valente, entre outros1411. Como se vê, eram
maioritariamente ex-militantes da Extrema-Esquerda que, embora tenham evoluído de
forma diferente, acabariam, parte deles, na Direita política.
Relativamente à Extrema-Direita portuguesa, que teve em Miguel Teixeira e Melo
o maior arauto das ideias neoliberais, o jornal A Rua encarou com desconfiança o súbito
arrebatamento, mais ou menos generalizado, pela nova doutrina económica em voga. Por
conseguinte, constatava-se ironicamente:
a moda agora é o liberalismo económico e o regresso às grandes linhas da economia clássica
negando simultaneamente o velho Marx e [...] Keynes. Chegou o momento sagrado de andar
para trás cem anos e restaurar a naturalidade dos mecanismos de mercado, acabando com o
voluntarismo económico, Hayek e Friedman [...] são agora os novos papas do novíssimo
economismo.1412

Não que a linha editorial do periódico considerasse positivos os traços gerais do
pensamento económico de Marx ou de Keynes e, menos ainda, que não entendesse
urgentes e imperativas modificações significativas na política económica e fiscal do país.
Apesar da ironia de que fez uso, não quer dizer que não subscrevesse parte significativa
dos postulados do neoliberalismo – somente se pronunciava contra a súbita descoberta, a
total conversão e o afã reformista radical demonstrado por muitos, até porque «ninguém
como nós tem defendido mais a minimização do Estado – e se isso é liberalismo nós
somos liberalíssimos. O que não podemos esquecer, pragmaticamente, é que a passagem
de um modelo económico predominantemente estatal a um [...] predominantemente
privado e liberal, não se pode fazer de supetão sem gravíssimos traumas sociais»1413.
Liberalização, sim, mas implementada de forma suave e sem causar transtornos sociais.
Em suma, o problema não residia nos fundamentos nem na doutrina, apenas se criticava
o seguimento quase acrítico de uma nova moda económica e a vontade fulminante de a
aplicar na sua pureza original, em toda a sua extensão e com todas as suas consequências,
o mais rapidamente possível e sem cuidar de a adaptar às circunstâncias nacionais.
Semelhante reparo foi apontado também por José Miguel Júdice. A propósito do
início da transmissão, pela RTP, da série Freedom to Choose, de Milton Friedman, e dos
possíveis impactos que este facto poderia desencadear na sociedade portuguesa, Júdice –
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não negando a pertinência das certidões de óbito passadas, pelos neoliberais, às doutrinas
económicas intervencionistas e socialistas – considerava que «a tese de Friedman não
pode ser aceite na sua pureza, pelo menos no caso português, o tecido económico
português está de tal modo fraco, as estruturas de tal forma anquilosadas, os hábitos tão
empedernidos que o doente se arriscaria mais a morrer da cura do que do não tratamento».
Mais uma vez, o problema não residia na essência das ideias, mas sim na intensidade e
no ritmo com que poderiam ser aplicadas sem que isso representasse a falência definitiva
do país. Assim, também para José Miguel Júdice não estava em causa a necessidade de
diminuição da carga fiscal, a liberalização do mercado, o desinvestimento na segurança
social (para que esta se tornasse sustentável e se adequasse ao estado das finanças
públicas) e que «a falência seja a consequência inexorável para os que não têm estrutura
de capitais, produtividade, rentabilidade, vendas suficientes» – ou seja, que o Estado
parasse de, artificialmente e por via do crédito quase a fundo perdido, financiar a
manutenção de empresas e de sectores produtivos deficitários1414. Também Jaime
Nogueira Pinto relativizou a importância que, na primeira metade dos anos 1980, assumiu
a generalização do culto liberal. Nas palavras do autor,
aqui há uns meses, chegou às lusas gentes, e sobretudo aos pequenos e médios intelectuais
fazedores de opinião, a moda do liberalismo. Bruscamente, [...] toda a gente ficou liberal. E
com aquele novo-riquismo e sanha dos recém-convertidos, toda a gente [...] cantou as
virtudes do mercado, do anarco-monetarismo, dos capitães da Indústria, das sociedades onde
o laissez-faire, laissez passer é a regra de oiro. Foi e é um delírio, divertido, emocional,
glorioso, à portuguesa.1415

Assim, por intermédio da «moda» liberal, muitos chegavam então à Direita, «em
transumância para as margens da “Pátria, da Ordem e do Mercado”». Crítico desta
repentina adaptação político-ideológica de muitos e do seu carácter de oportunismo de
ocasião, Nogueira Pinto considerou que «estas coisas são divertidas enquanto não se
tornarem, simplesmente, tristes»1416.
Como referimos, Miguel Teixeira e Melo capitaneou a divulgação e o proselitismo
neoliberais junto da Direita radical. Nas páginas do semanário O Diabo, o autor reflectiu
sobre, nomeadamente, a relação entre a liberdade económica e a justiça social, o
liberalismo e a intervenção estatal, o neoliberalismo e a doutrina social da Igreja católica,
a liberalização do mercado e as relações de produção e a natureza do regresso aos velhos
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mestres da economia liberal. Começando por este último ponto, Teixeira e Melo entendia
que «o reacender da polémica sobre os liberais e o liberalismo é a prova insofismável da
vitalidade da doutrina e da importância que todos lhe reconhecem». Essa vitalidade
adviria da constatação, cada vez mais generalizada, de que só a liberalização das
economias nacionais poderia produzir o desejável progresso e desenvolvimento das
comunidades. Assim, o primeiro passo para libertar a economia e os mercados
pressupunha uma opção definitiva entre a liberdade e a igualdade, tidas, neste esquema
de pensamento, como incompatíveis. A esta consideração de incompatibilidade somouse, evidentemente, toda a concepção filosófica e política que a Direita tem relativamente
à igualdade e na qual, mesmo abstraindo-nos dos considerandos biológicos e
antropológicos, se afirma que uma política económica e social enformada pelo
igualitarismo conduz à estagnação e à decadência das sociedades. Pelo contrário, a
liberdade (entendida como contrária à intervenção do Estado no sentido de garantir a
justiça social e a regulação das relações de produção) e a diversidade (compreendida
como antónimo das políticas igualitárias) assegurariam, iniludivelmente, o progresso
económico de toda a colectividade – ao enriquecimento dos donos da agricultura, da
indústria, da banca e dos serviços haveria de corresponder, advogava, um enriquecimento
geral.
Por outro lado, Miguel Teixeira e Melo contestava aqueles que viam no
neoliberalismo apenas uma moda passageira. Para o autor, os enunciados teóricos liberais
traduziam, isso sim, algo de natural e inerente à condição humana e, concomitantemente,
às formas tradicionais de relação económica entre os indivíduos desde os alvores da
humanidade. Por conseguinte, «correspondendo a algo de permanente e de raiz natural, é
um erro encarar o liberalismo como uma simples moda». Quanto muito, considerava o
autor, poderiam existir dúvidas quanto à aplicabilidade e à conformidade de tal doutrina
económica às Democracias de tipo ocidental, assentes no liberalismo político, que, de
resto, era também sustentado pelos mestres liberais oitocentistas. Contudo, «o indivíduo
tal como era encarado pelo liberalismo do século passado já não existe», pelo que o
neoliberalismo teria de reequacionar o modelo político que mais lhe conviria à luz do
igualitarismo e do justicialismo social-democráticos e de estar consciente de que estas
características do regime atentavam gravemente contra a liberdade económica. Pelo que,
concluía Miguel Teixeira e Melo a este respeito, «pode pois a liberdade económica
coexistir com um sistema político que não seja necessariamente o da democracia
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formal»1417, adaptando-se, assim, melhor à filosofia política direitista. Embora não a
tenha citado como exemplo, a ditadura de Pinochet no Chile e a convivência desse regime
político com a aplicação radical das teorias neoliberais de Friedrich Hayek e da Escola de
Chicago foi, de facto, possível. De resto, como a América Latina dos anos 1980 mostrou
à saciedade, o neoliberalismo dava-se até melhor com a ausência de liberdade e de
Democracia. Podia, por isso, a Extrema-Direita acolher sem hesitações e sem receios a
liberdade económica, tanto que esta não só não implicava a adopção da liberdade política
como, pelo contrário, funcionava melhor sem ela.
No que concerne à relação entre o liberalismo, a justiça social e o Estado, o autor
esclareceu que para o primeiro a segunda não tem qualquer sentido ou validade enquanto
conceito moral ou como objectivo económico. Na esteira dos ensinamentos de Hayek,
Teixeira e Melo declarou que, «numa sociedade onde cada um exerce livremente a sua
actividade, em que os talentos que Deus nos deu são postos livremente a render, num
Estado de Direito, aqui não há lugar para a tão decantada justiça social». Para que a
economia fosse realmente livre e para que se alcançasse o desenvolvimento que essa
liberalização prometia, haveria que cortar definitivamente com o «mito» igualitário,
estimular, reconhecer e recompensar as diferentes capacidades demonstradas por cada
um, criar condições que permitissem o aumento da competitividade e da produtividade e,
por fim, recusar ao Estado qualquer intervenção na economia ou na correcção das
«naturais» desigualdades sociais. E apelava: «deixem-nos defender a nós próprios, fora
da intervenção do Estado que, sem ninguém lhe dar procuração para tal, nos pretende
impor benefícios que repudiamos»1418. Esta recusa em reconhecer legitimidade ao Estado
para interferir no livre e natural funcionamento do mercado devia passar também pela
exigência de que o Estado privatizasse as empresas e os bancos que detinha total ou
parcialmente e que abdicasse do papel de organizador de «sistemas de Previdência
demasiado dispendiosos e falhos de rentabilidade»1419.
No que concerne à doutrina social da Igreja e às relações de produção, aspectos
que Miguel Teixeira e Melo interligou, o principal objectivo do autor foi rebater as
acusações de incompatibilidade entre a ideologia e o projecto neoliberais e a Igreja
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Católica. Em primeiro lugar, e não obstante as velhas críticas eclesiais ao Liberalismo, a
ambos unia a condenação do Socialismo e do Comunismo. Em segundo lugar, também a
defesa da «liberdade de ensino» era um ponto em comum. Apesar desta convergência, a
Igreja continuaria a propugnar uma doutrina social que, pelo seu personalismo e pendor
para a adopção de medidas de redistribuição da riqueza e de justiça social, era contrária
aos postulados liberais e a aproximava do Socialismo. Mais, a tendência dos pensadores
católicos para sagrarem a pobreza como uma virtude impossibilitava também a
identificação entre a doutrina social da Igreja e o neoliberalismo. Contudo, tomando parte
nesta disputa teológica, Teixeira e Melo asseverava que «a pobreza evangélica não é
necessariamente sinónimo de pobreza material. Aquela identifica-se com o
desprendimento da riqueza, dos bens materiais, situação que pode perfeitamente coexistir
com a posse destes». Estava solucionada a primeira aparente antinomia entre
neoliberalismo e catolicismo. Não obstante, nem a história do Vaticano e da alta
hierarquia eclesiástica aponta para uma condenação da posse e da acumulação de bens
materiais (a própria Igreja pratica o oposto), nem a argumentação de Miguel Teixeira e
Melo é suficientemente sólida. Se o sistema económico neoliberal é orientado,
justamente, para a competitividade, para a produtividade e para a crescente obtenção de
lucros e acumulação de bens materiais, de capitais e de meios de produção, em que
medida é que tal orientação é passível de coadunação com o desprendimento
relativamente à posse desses mesmos bens? Porém, a tentativa de harmonização do
liberalismo com o catolicismo não ficou por aqui. Anunciando as maravilhas e o
progresso que o livre funcionamento do mercado trariam, Teixeira e Melo remetia para a
«mão invisível» que Adam Smith afirmou regular os mercados livres para questionar:
«esta “mão invisível” não a podemos nós aproximar da missão da Providência Divina?».
Por fim, cumpria ainda desfazer a oposição entre a doutrina social da Igreja e a
teoria liberal no que concerne às relações de produção e à justiça social. A ambas
aproximaria a concepção da propriedade privada como direito natural dos indivíduos.
Assim, as novas realidades económicas e produtivas deveriam levar a Igreja a reformular
o seu pensamento económico e social, nomeadamente em relação ao conceito de «salário
justo». Como qualquer outro factor produtivo, Teixeira e Melo defendia que o valor do
trabalho seria ditado pelo mercado livre. Deixaria de caber às empresas a responsabilidade
de promover a justiça social ou laboral através da inflação salarial. Se acaso o valor de
mercado fosse insuficiente para a manutenção e para a sobrevivência do trabalhador que
não mostrara aptidão para o exercício de funções mais bem remuneradas, «então caberá
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ao Estado colmatar o diferencial entre o salário-preço e o salário-justo. Para tal recorrerá
o Estado às receitas obtidas através da tributação fiscal»1420. Não deixa de ser curioso, e
simultaneamente esclarecedor da natureza desta doutrina político-económica, que,
rejeitando como abusiva, aberrante e castradora da liberdade toda e qualquer intervenção
do Estado na economia, assim como a sua missão de assegurar a justiça social, a Direita
neoliberal reclamasse o intervencionismo estatal quando se tratava de eximir as empresas
a gastos maiores e de compensar as insuficiências, desigualdades e disfunções geradas
pelo livre funcionamento dos mercados.
5.5 – «Uma cultura que degenera é uma História que naufraga»: o impacto do
imperativo cultural e da Nouvelle Droite
Aqueles que, na Direita, mais cedo se convenceram da inutilidade da táctica
eleitoral e partidária ou do conspiracionismo golpista, pelo menos no que concerne ao
curto-prazo, que demonstraram um maior pendor intelectual e se conservaram atentos aos
fenómenos direitistas na Europa e nos Estados Unidos da América, rapidamente
começaram a apelar, nos seus artigos e livros, a que a Direita reequacionasse a sua
estratégia, o seu discurso e o seu modo de estar e agir: um esforço de actualização
doutrinária que, não pondo em causa as pedras angulares do pensamento e da
mundividência direitistas, pudesse colocá-la a par das novas narrativas e teorias que iam
sendo formuladas e aplicadas na Europa, com relativo sucesso. Tratava-se também de um
processo de redescoberta de autores proscritos, esquecidos pelo tempo ou que em vida
nunca mereceram atenção. Vinda de um longo ciclo de derrotas – vitórias das
Democracias liberais e do Socialismo soviético na II Guerra Mundial, triunfos eleitorais
da Social-Democracia na Europa Ocidental e reforço soviético na Europa Oriental,
descolonização dos continentes africano e asiático, derrube do Estado Novo, perda do
império colonial e consolidação da Democracia no país – a Extrema-Direita portuguesa
esgotava-se em querelas internas, na irrelevância eleitoral e partidária e em esforços vãos
de reconquistar o poder recorrendo aos velhos dogmas, métodos, estratégias e discursos
e incorrendo, por conseguinte, nos erros do passado. Precisaria, urgentemente – assim o
apontou a narrativa dos defensores da intervenção cultural –, de encontrar uma forma de
evitar a extinção, de captar novos aderentes, de se revestir de uma renovada mística
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mobilizadora, de se apresentar com um projecto que pudesse ser percepcionado como
estando em conformidade com os tempos e de anular a brutal desvantagem que levava
em relação à Direita liberal, à Democracia Cristã, à Social-Democracia, ao Socialismo e
à Extrema-Esquerda.
Não foram poucos os que concluíram que esse cenário desfavorável e preocupante
não seria superado recorrendo a veículos partidários, a iniciativas editoriais que não
poderiam crescer para além das margens cada vez mais estreitas do nacionalismo de
antanho caracterizado por um discurso trauliteiro e demagógico, por uma mera oposição
radical à Democracia liberal sem qualquer conteúdo alternativo ou propositivo. Não se
poderia continuar a definir os objectivos da Direita portuguesa em função do acto eleitoral
seguinte ou a medir a sua representatividade social a partir dos resultados eleitorais. Se
quisesse cumprir a sua vocação de ser poder, se pretendesse determinar os quadros éticos,
morais e ideológicos pelos quais se regeriam a população, a economia e as instituições, a
Direitateria de compreender que essa seria, necessariamente, uma batalha longa. Uma luta
que, em primeiro lugar, teria de derrotar a «ditadura intelectual do marxismo» que se
haveria instalado em Portugal ainda durante os anos 1960. Depois, cumpriria lançar e
divulgar as bases teóricas que enformariam o projecto político direitista, incuti-lo em
todos os sectores da vida e da sociedade portuguesas, em particular junto da juventude.
Por fim, operada a reabilitação moral e cultural do país, estariam reunidas as condições
para a Direita radical retomar a agenda nacionalista interrompida pela Revolução de 25
de Abril de 1974. Na esteira das releituras efectuadas pela Nouvelle Droite acerca do
legado teórico de Antonio Gramsci – intelectual e militante do Partido Comunista Italiano
falecido no cárcere fascista em 1937 –, a Direita radical portuguesa descobria a
preponderância do poder e da hegemonia culturais.
Genericamente, os direitistas portugueses consideraram que a alegada hegemonia
cultural marxista e a relativa insignificância da Direita nacionalista nessa esfera se
ficaram a dever à subalternização a que o Estado Novo teria votado os intelectuais e a
produção doutrinária, artística e cultural. Julgando que, para combater o esquerdismo,
bastariam a censura e a PIDE, o regime enfraquecera, por inércia e por incompreensão, a
resistência, a qualidade, a dimensão e a influência culturais do campo nacionalista. Jaime
Nogueira Pinto considerou mesmo que num
país e regime onde o escritor [...] era considerado um pária, o PC teve [...] a habilidade táctica
de ocupar as páginas literárias, de influenciar as colectividades artísticas locais, de acarinhar
os neófitos, de apadrinhar carreiras, de atender às razões, vaidades e mágoas de literatos e
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artistas, criando um mecenato e um policiamento paralelo, que actuou onde a defunta
Situação falhou clamorosamente. Foi esta a tal ditadura intelectual das esquerdas, que
funcionou, é certo, à portuguesa, mas deixou marcas, frutos e que, quem a viveu, conhece
muito bem.1421

Marcas e frutos que, tendo permitido a rápida e fácil demolição do edifício
institucional do Estado Novo, teriam também criado as condições e o estado de espírito
geral propícios a uma descolonização efectuada sem qualquer contestação popular. Deste
modo, a Direita estaria em ampla desvantagem, no pós-25 de Abril, em relação à
Esquerda. O regime que, cega ou criticamente, apoiara fora derrotado. Não tinha
influência nem um número de quadros preparados para intervir nos meios cultural,
intelectual e artístico. Perdera, com a descolonização, o principal fundamento autojustificativo do seu projecto nacional e da teoria da missão e da forma única de ser e de
estar no mundo do povo português. Pelo que, como afirmou a propósito da sua geração
Nogueira Pinto, «a nossa circunstância histórica foi a da decadência e crepúsculo de uma
forma de ser nacional – a da Nação pluricontinental, imperial, euro-africana». Nesse
sentido, e como primeiro ensejo de reacção, o autor relevou a importância que tiveram, a
seu tempo, os periódicos direitistas que conseguiram manter a sua publicação depois da
Revolução, assim como os que surgiram, sobretudo, a partir de 1976. Destacou, de entre
esses, pelo contributo doutrinário e estratégico que trouxeram a um universo direitista que
se encontraria disperso, desunido e em profunda crise, o Jornal Português de Economia
& Finanças, A Rua e O Diabo – registamos, com alguma estranheza, a omissão da revista
Resistência, dirigida por António da Cruz Rodrigues. Contudo, apesar do incomensurável
valor, da coragem e do estímulo que os responsáveis por essas iniciativas editoriais
demonstraram e suscitaram noutros, o objectivo dessas publicações e o seu horizonte
temporal eram a batalha política imediata, a intervenção e a resistência no presente, a
denúncia constante da notícia da semana, revelando pouca interesse ou capacidade de
formular uma proposta alternativa ao existente. Assim, defendeu Jaime Nogueira Pinto,
«para além desse combate – surgia a necessidade de começar um debate cujo estilo
obedecesse a um compromisso entre a especulação teórica e a divulgação e
exemplificação polémica, sobre a Nação e o Nacionalismo portugueses»1422.
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Ou seja, não discutindo os fundamentos centrais do nacionalismo português, era
indispensável, para o desenvolvimento e o crescimento da frente direitista, encetar um
esforço de revisão e de actualização do seu arsenal teórico e doutrinário e delinear, enfim,
uma estratégia, a médio e longo prazo, bem arquitectada, eficaz no presente mas,
sobretudo, que pudesse propiciar o triunfo futuro. Para Jaime Nogueira Pinto, em 1984,
era já tempo de os principais actores e organizações da Direita se deixarem de tacticismos
e começarem a pensar e a construir o porvir. A limitação a «meras acções tácticas»
abarcava tanto os que, não vislumbrando probabilidades de sucesso nos partidos da
Direita radical, entraram no PPD/PSD ou, sobretudo, no CDS – procurando influenciar e
mudar, por dentro, a natureza, os referenciais ideológicos e, acima de tudo, a linha política
emanada das cúpulas partidárias – como os que se quedavam, derrotados já antes do
confronto final, por «lamentações e jeremiadas, derrotistas e apocalípticas, que não
convencem, nem podem convencer nem mobilizar os homens vivos, reais, concretos, que
têm uma família, raízes, interesses, filhos, e querem mais qualquer coisa que um cenário
wagneriano e crepuscular, de quixotadas sem inimigo, ou suicídios rituais». Toda Direita,
independentemente da opção táctica que cada indivíduo tomou e da postura que decidira
adoptar face ao tempo presente, tinha de participar neste trabalho colectivo de
reelaboração estratégica e de actualização e revitalização doutrinária. Em primeiro lugar,
segundo Nogueira Pinto, havia que identificar o inimigo comum a todas as famílias e
sensibilidades direitistas existentes no país – esse seria «o sistema e a classe política».
Deixando de lado, por uma vez e por interesses superiores, as eternas querelas internas
que minavam e impossibilitavam a unidade e a cooperação duradoura da Direita, poderse-ia, partindo da descrição desse inimigo comum, projectar uma alternativa de que todos
pudessem comungar – um mínimo denominador comum – e que desse resposta às
principais críticas que os direitistas apontavam à Democracia liberal portuguesa. Por
conseguinte, o programa a opor ao regime saído da Revolução de Abril deveria exigir um
Estado que garantisse «Autoridade, Justiça, Segurança, Trabalho», que reintroduzisse «a
hierarquia do mérito e a recompensa do esforço», que correspondesse ao que
consideravam ser «a realidade da Nação, na sua unidade e na sua diversidade» e que
agisse de acordo com «uma perspectiva global que olhe para os interesses nacionais e
para as grandes linhas de acção ditadas pela História e pela Geografia»1423.
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Contudo, a esta reimplantação de um regime nacionalista e autoritário em Portugal
não obstavam apenas a falta de sentido e de visão estratégicos e a desunião que,
alegadamente, se verificariam na Direita. Mais significativa e difícil de ultrapassar
parecia ser a indisponibilidade geral do povo português para regressar, de livre vontade,
a tais fórmulas de governo. Para a Direita, essa falta de vontade popular seria explicada
pela intoxicação esquerdista e democrática a que os portugueses teriam sido sujeitos
durante décadas e que se intensificou, sobretudo, depois do 25 de Abril de 1974, sendo
propagada na imprensa, na televisão, na escola, nas artes e nos espectáculos. À pretensa
ditadura intelectual marxista/esquerdista que manipularia e alienaria as mentes, que
afastaria os indivíduos da sua verdadeira essência e os faria renegar as suas tradições, a
religiosidade, a missão e o desígnio nacionais, havia que responder com uma ampla,
sistemática e bem gizada ofensiva no campo cultural.
Torna-se, pois, fundamental compreender a acepção que foi conferida pela Direita
ao conceito de «cultura» e como foram caracterizados e definidos os limites e a
abrangência do «campo cultural». António Marques Bessa foi um dos intelectuais
direitistas que mais se dedicaram à sistematização da noção de cultura e à sua
operacionalização enquanto instrumento de intervenção política. De resto, a reflexão de
Marques Bessa e a sua defesa da primazia do cultural sobre o político-partidário não
começaram apenas aquando do sucesso mediático da Nouvelle Droite em França –
momento e circunstância que impeliram vários direitistas portugueses a adaptar as suas
teses à realidade portuguesa. Pelo contrário, logo em Novembro de 1976, Marques Bessa,
através de um artigo publicado em A Rua, chamava já a atenção para a importância da
intervenção na frente cultural. No que era, no mínimo, um exercício teórico heterodoxo,
o autor remeteu o entendimento acerca da relevância do poder e da hegemonia culturais
para o legado teórico de Antonio Gramsci sobre o tema – a Esquerda tê-los-ia assimilado
e aplicado, instituindo a sua «ditadura intelectual»; a Direita, ignorando-os ou rejeitandoos, perdera terreno decisivo nessa esfera determinante da realidade social. Com efeito,
para o autor, «é na Cultura que enraíza a estrutura dos valores, o carácter nacional, os
gostos, as tendências, o modo de conceber o mundo e a vida», pelo que esta era, aem
dúvida, o «que de mais precioso tem um Povo»1424. Através do «assalto» e da conquista
do aparelho cultural, os marxistas teriam conseguido subverter, uma vez tornada
hegemónica a sua ideologia, a estrutura de valores, o carácter, a moral, as tendências, a
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mundividência e o modo de os portugueses se verem a si e à sua história. A Direita, por
anti-intelectualismo, por imobilismo cultural, por falta de estímulo do antigo regime, por
ausência de quadros com apetência e capacidade intelectual e artística, retirara-se dessa
batalha das ideias, não lhe reconhecendo centralidade na defesa e na sustentação do
edifício político, militar e institucional do Estado Novo e, mais tarde, para a derrota das
forças revolucionárias e democráticas. Demitindo-se do seu papel de contra-agente à
ofensiva ideológica esquerdista, teria deixado o caminho aberto para que a Esquerda, sem
grandes obstáculos ou sobressaltos, dominasse a literatura, a imprensa, a universidade, o
teatro, a música e os espaços de influência da opinião pública.
Por conseguinte, e ainda seguindo o pensamento de Marques Bessa, a Direita
precisava de compreender, de uma vez para sempre, que a cultura não engloba, apenas, o
«conhecimento livresco», as «instituições educativas» e «quatro ou cinco obras de arte».
Tinha, de modo urgente, de vencer o preconceito, a desconfiança e o reducionismo com
que a encarava e assimilar que ela «ganhou matizes e incorporou significados que
interessa ter presente ao reflectir sobre a Política e a Nação», fazendo-a «coincidir com a
totalidade da herança espiritual e material do homem». Assim, dessa herança, que se
manifestaria na cultura nacional, fariam parte não só a língua, a história, o património
material e a ligação sentimental a um território, como também a forma natural de ser e de
estar dessa comunidade, «a ideologia, a moralidade, as formas políticas [...], do mesmo
modo que a tecnologia, o regime, os modos de produção, as características sociais e a
utilização dos bens económicos». Assim, sendo o resultado de uma herança cumulativa,
a cultura nacional representaria a totalidade e a unidade da existência histórica de um
povo e da sua nação, era o quadro que enformava e que dava sentido à vida presente dessa
sociedade, o que mais profunda e categoricamente determinaria o modo como os
indivíduos lidam uns com os outros, com o passado colectivo e com a própria pátria, o
que os compeliria ao compromisso com o futuro do país e das gerações vindouras, o que
determinaria a bússola moral, ética e comportamental da comunidade, o que garantiria a
vontade vital e o desejo de preservar intacto o que foi herdado e de pensar e construir o
porvir de acordo com a «lei natural» reproduzida ao longo dos séculos. Por conseguinte,
recorrendo ao conceito de cultura como herança cumulativa, formulado por Konrad
Lorenz, António Marques Bessa recusava, simultaneamente, as teses do behaviorismo e
do marxismo. Se a cultura é uma herança cumulativa que, no limite, remontaria aos
primatas a partir dos quais a Humanidade evoluiu, se é o repositório de todas as
experiências, dos conhecimentos, da moralidade, das tradições, das tecnologias e dos
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modelos de organização social, económica e política, se a cultura representa, em suma, a
totalidade da vida humana vertida num complexo sistema de crenças e de
comportamentos que se foi formulando e enriquecendo ao longo dos séculos, então
perdem automaticamente validade as teorias que fazem depender a formulação das
culturas dos estímulos sociais exteriores (behaviorismo) ou que as vêem como produto
de uma relação de produção específica e fruto dos parâmetros instituídos pela classe
dominante (marxismo). Pelo que, rematava Marques Bessa, «a Cultura constitui o meio
natural do homem. Não foi inventada, nem determinada por factores sociais que lhe são
posteriores. É uma realidade pré-humana, que entronca directamente na sociedade animal
dos primatas superiores, como ensina a Etologia e verifica a Genética»1425.
Assim, e dado o seu carácter de totalidade condicionante dos comportamentos
sociais e do sentimento nacionalista, a cultura teria «uma força de defesa extraordinária e
é como um poderoso antibiótico para tudo quanto pretende vulnerar a sociedade nacional.
A cultura é, no fundo, um instrumento de defesa e sobrevivência, que as sociedades
originaram e que se veio somar ao aparelho puramente biológico»1426. A Esquerda teria
conseguido, justamente, enfraquecer esse sistema imunitário e empreender uma ampla
acção de subversão cultural e, por conseguinte, de todo o quadro de valores que,
advogava, permanecera estável durante séculos. Desse modo, se a Direita visse a cultura
nacional como «a sua alma, estrutura configuradora da sua individualidade própria,
astrolábio e sextante do seu percurso histórico», evidente seria que, tal como Diogo
Pacheco de Amorim, considerasse que «uma cultura que degenera é uma História que
naufraga, uma nação que agoniza»1427. Crendo ter-se verificado essa degeneração
cultural, caberia à Direita assumir a dianteira e iniciar a contra-ofensiva redentora.
Deste modo, como frisou Jaime Nogueira Pinto, a esfera cultural transformava-se
em «campo de batalha, logo, de risco e de responsabilidade», uma vez compreendida a
importância política dessa luta1428. Assim, em Outubro de 1977, Augusto Neto
considerou, nas páginas da revista Resistência, que a Direita tinha de delinear uma
estratégia de acção simultânea a empreender em duas frentes decisivas – o curto e o
médio-prazo. No que concerne à intervenção e aos objectivos imediatos, haveria que
formar um partido que representasse e traduzisse em toda a sua radicalidade o pensamento
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da Extrema-Direita, que obrigasse, pelo seu frontal e coerente posicionamento políticoideológico, os demais partidos (cremos que se referia, sobretudo, ao Partido Popular
Democrático e ao Centro Democrático e Social) a abandonarem os «complexos de
Esquerda» e os eufemismos centristas e a situarem-se de acordo com as opiniões e as
convicções manifestadas pelas suas bases militantes e sociais de apoio, e que, por fim,
fosse «capaz de suster a hemorragia de moral, integridade e carácter que assolou esta
pobre nação». Em suma, a curto prazo e por intermédio de um veículo partidário, a
principal aspiração direitista consistiria numa acção correctiva do espectro ideológico e
numa resistência ao avanço das forças e das ideias democráticas. O confronto decisivo,
contudo, disputar-se-ia no terreno da cultura e no longo-prazo. Para potenciar a sua
capacidade de intervenção e de sucesso nesse campo, exortava-se a Direita a criar um
centro de difusão e de estudos culturais que se tornasse na base de onde pudesse partir
uma contínua e sustentada denúncia e desconstrução das doutrinas socialista e demoliberal e para a criação dos «anticorpos necessários para evitarmos a infecção marxista
[...]. Abramos os olhos, cerremos fileiras e armemo-nos com a mais perigosa e incrível
das armas – a cultura – que para nós e para sempre se chamará verdade»1429.
Daí decorre que, para a Direita, a luta pela hegemonia cultural era também uma
batalha pela salvação nacional. Nogueira Pinto, em Setembro de 1981, dedicou um artigo
a explicar os fundamentos da primazia dada à intervenção cultural em detrimento da acção
político-partidária. Na esteira da concepção direitista da cultura e das formas e das razões
que a Direita aduziu para esclarecer a urgência de que se revestia a actuação nesse campo,
o autor proclamava a «necessidade radical de uma revolução nos espíritos». Ora, essa só
poderia processar-se ao nível do aparelho cultural, entendido aqui como herança
cumulativa e sinónimo de totalidade. Tal revolução ter-se-ia tornado possível graças aos
avanços no domínio da Ciência recentemente registados e que contraditariam e
desmistificariam, por fim, o embuste doutrinário que se hegemonizara a partir dos
filósofos das Luzes, fazendo com que, cada vez mais rápida e intensamente, fosse posto
em causa esse poder cultural. Reproduzindo a valoração que lhes foi dada pela Nouvelle
Droite, o autor destacou, neste capítulo, «a reabilitação da Filosofia Clássica [...]; a
renovação dos estudos económicos feita em Chicago [...] os estudos de geoestratégia e
polemologia [...]; o trabalho nas ciências exactas, nas ciências da vida, Biologia,
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Antropologia, Etologia»1430. Novas perspectivas, metodologias, estudos e conclusões
que, entendia, teriam permitido comprovar, de uma vez para sempre, que as ideologias da
Esquerda eram meras e irrealizáveis utopias. Sê-lo-iam na medida em que se teria
conseguido demonstrar cientificamente que a desigualdade, a violência, o imperativo
territorial, a hierarquia, a ordem e a autoridade não só o permitiram um desenvolvimento
tão espectacular da civilização humana como corresponderam, de modo ainda mais
significativo, a necessidades ou funções naturalmente sentidas ou desenvolvidas em todas
as espécies animais gregárias. Deste modo, a ordem e a hierarquia não teriam sido
instituídas para proteger a propriedade privada ou para perpetuar a reprodução de
desigualdades sociais, o nacionalismo não seria o produto de mentes celeradas, assim
como a propriedade privada não era um simples reflexo do egoísmo de alguns – todas
estas realidades, à luz das conclusões da «nova ciência», seriam uma simples decorrência
de instintos e desigualdades naturais verificáveis no mundo animal, uma expressão da
concorrência, do desejo de posse, do arreigado sentido comunitário, das desiguais
habilidades e competências, da necessidade e da formação espontânea e meritocrática de
hierarquias que a todos enquadravam e a todos serviam e da ordem que delas emanaria.
Ou, como proclamou António Marques Bessa, «as velhas explicações freudianas,
marxistas, behavioristas, ficam definitivamente arquivadas como amostras do
pensamento romântico do século passado, mais preocupado com belas construções
intelectuais que com a realidade e exactidão das coisas»1431.
Este arrebatamento pelas novidades de um cientificismo intrinsecamente
ideológico não constitui originalidade na história direitista. Como demos conta no início
deste trabalho, no final do século XIX, a Direita socorreu-se abundantemente de certas
novidades científicas de então – depois criticadas e provada a sua nulidade – para revestir
de maior validade e pertinência as suas teses racistas, para justificar o direito e o dever
que assistiam aos europeus de colonizar os continentes africano e asiático e para, entre
muitas outras áreas, rejeitar as doutrinas democráticas e igualitárias. No fundo,
apropriavam-se das primeiras conclusões de novas perspectivas científicas – as que
coincidissem com os fundamentos da ideologia pré-existente – e sublinhavam o susposto
carácter reverencial e irrefutável que elas confeririam às suas velhas ideias. Se, no século
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anterior, se mediam crânios, agora seriam os estudos genéticos a demonstrar as
desigualdades evidentes, naturais e socialmente estruturantes entre os homens. Se antes o
nacionalismo era justificado apenas à luz de argumentos de ordem filosófica e moral e da
chamada «lei natural», agora seria a Etologia, com o Prémio Nobel Konrad Lorenz à
cabeça, a provar que o imperativo territorial, o instinto de defesa e de preservação do
território e a agressividade associada à sua manutenção ou expansão era uma
característica inata que unia todo o mundo animal, era um dever pré-humano impresso,
pela genética e pela tradição, na herança cumulativa da Humanidade.
Contudo, este fascínio pela nova ciência e pelo sincretismo ou heterodoxia teórica
inspirado pela Nouvelle Droite foi também criticado por intelectuais afectos à Direita
radical. Manuel Maria Múrias, por exemplo, considerava que «paganizada e
cristianófoba, a nova direita, espalhando a confusão, está destinada a ser esquerda»1432.
Múrias referir-se-ia, decerto, à Nova Direita francesa, posto que os intelectuais
portugueses que adaptaram as suas ideias à realidade nacional não abandonaram o
catolicismo romano, antes extirparam a feição neo-pagã e anti-cristã que caracterizava a
versão original. Por outro lado, a heterodoxia da Nouvelle Droite, as suas inovações
discursivas, a sua postura e o seu posicionamento políticos são encarados pelos críticos
da Direita como sinais de esquerdismo latente que rompiam com o pensamento
tradicional e o modo de agir direitistas. Jorge Babo, nas páginas de Resistência, foi
bastante crítico da importação dessa nova moda intelectual francesa. Recorreu como
principal argumento contra esta mundividência, ao pendor neo-pagão e anti-cristão dos
principais pensadores do movimento, que, por isso, seria imoral, herético e indigno de
consideração. De resto, entendia o autor, se tinha havido instituição «que salvou o País
do descalabro total e permite que ele viva um certo equilíbrio instável é a Igreja
Católica»1433. Contudo, voltamos a referir, como ficou patente nos artigos dos principais
entusiastas da Nova Direita em Portugal e no conteúdo das revistas Futuro Presente e
Terceiro Milénio, o catolicismo tradicionalista não era incompatível com os postulados
teóricos, não-religiosos, da Nouvelle Droite.
A crítica ao cientificismo protagonizado pela Nova Direita continental foi
efectuada, no semanário A Rua, por António José de Brito, que considerava terem
renascido «umas tantas ideias que não passam de velhos mitos, já muitas vezes
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ultrapassados e refutados, vestidos agora com roupagens de uma pretensa última moda.
A superstição da ciência, que bastantes estragos causou no século XIX, volta actualmente
a dominar determinados meios». Brito reprovava não só a recuperação do credo
cientificista como quadro justificativo da doutrina da Direita mas também o facto de, em
Portugal, a divulgação dessas ideias, cientificamente erradas e moralmente condenáveis,
estar a ser efectuada por intelectuais que se afirmavam católicos e que, negando o
personalismo cristão, procurariam, «afanosamente, fundamentar as suas posições
políticas nas disciplinas que estudam a conduta dos animais»1434.
Do outro lado da polémica acerca da Nova Direita, os defensores do interesse, da
originalidade e da utilidade operativa e conceptual dos seus conceitos e ideias dedicaramse a explicitar, divulgar e reproduzir amplamente os princípios e as referências essenciais
do movimento e a apresentar as organizações, as publicações e os sucessos mediáticos e
académicos daquela corrente de pensamento da Direita radical. A propósito do anúncio
da criação da revista Futuro Presente e numa toada propedêutica, o semanário o Diabo
dedicou-se, em Agosto de 1979, à destrinça entre os dois movimentos ideológicos
franceses que romperam com os cânones da «ditadura intelectual marxista»: os Novos
Filósofos e a Nova Direita. Criados ambos no rescaldo do Maio de 1968, o grupo dos
Novos Filósofos era composto, maioritariamente, por ex-marxistas que, desiludidos,
haviam renunciado às suas anteriores convicções e se propunham combatê-las. Contudo,
lamentava o periódico, «os seus mentores parecem incapazes de estruturar uma
alternativa total e coerente ao sistema criticado»1435. Diogo Pacheco de Amorim
acrescentou, por seu lado, ao esclarecimento sobre a distinção entre os dois movimentos
que, ao contrário da Nova Direita, os Novos Filósofos eram universalistas e «atribuem ao
Mundo um valor negativo, considerando o Real como intrinsecamente mau, do que deriva
necessariamente que qualquer acção humana terá um valor negativo»1436. Pacheco de
Amorim manteve, de resto, entre Novembro de 1979 e Janeiro de 1980, um espaço no
jornal O Diabo dedicado, justamente, à divulgação das ideias da Nova Direita. Voltando
ao artigo de Agosto de 1979, contrapunha à incapacidade dos Novos Filósofos em
formularem uma alternativa ao sistema demo-liberal, o sucesso crescente que os
intelectuais da Nova Direita vinham conquistando no espaço mediático e o facto de
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apresentarem um complexo doutrinário antitético e uma alternativa viável ao sistema
criticado. Partindo de um núcleo restrito de elementos reunidos no Groupement de
Recherche et d’Études pour la Civilisation Européene (GRECE), logo conseguiram pôr
em marcha um ambicioso projecto editorial que passou, sobretudo, por três publicações
periódicas: Éléments, Études et Recherches e Nouvelle École. A pretensa qualidade e
inovação dos artigos e dos estudos dados à estampa nessas revistas teriam permitido uma
rápida difusão e um célere crescimento, nomeadamente entre a comunidade científica e
intelectual, do número de aderentes e de seguidores do GRECE, entre os quais, destacava
O Diabo, Jean Cau, Jean Mabire e Louis Pauwels. Contudo, o passo decisivo e a prova
iniludível do triunfo e do acerto das suas ideias foram dados com a criação do Figaro
Magazine, suplemento semanal do diário Le Figaro, cuja direcção foi atribuída a Louis
Pauwels e, desse modo, se transformou no maior e mais eficaz veículo mediático e de
intervenção intelectual e ideológica da Nova Direita, fazendo as suas ideias chegarem ao
grande público. A seguir, seria a vez de os elementos mais destacados do GRECE
começarem também a participar em programas televisivos, «protegidos como estavam
pela sua recém-adquirida respeitabilidade intelectual»1437.
Diogo Pacheco de Amorim destacou alguns factos acerca da Nova Direita: i) de a
sua crítica ao marxismo ser profundamente radical – não só o achava irrealizável como
considerava imorais e indesejáveis os desejos utópicos que expressa; ii) de se basear «num
pressuposto nominalista»; iii) de conferir ao mundo, ao real e à acção humana um valor
positivo; iv) de rejeitar o primado do económico sobre o político; v) de se ter dedicado à
discussão e à divulgação de novidades científicas acerca de temas como, por exemplo, a
Antropologia, a Biologia, a Genética, o racismo, a religião, o património material e
imaterial indo-europeu, a economia e a etologia; vi) de recusar encerrar-se numa redutora,
castradora e simplista classificação político-ideológica, preferindo, pelo contrário, ser
vista como uma «Nova Cultura» e não como uma Nova Direita1438.
Evidentemente, a sistematização mais completa e esclarecedora, na sua vastidão
temática e multidisciplinar, a que os divulgadores portugueses da Nova Direita
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recorreram foi a obra Vu de Droite. Anthologie critique des idées contemporaines, de
Alain de Benoist, premiada pela Academia Francesa na categoria «Ensaio» em 1978 e
publicada, em Portugal, em 1980, pelas Edições Afrodite, com uma nota introdutória
elaborada por José Miguel Júdice. Essa edição não poderia deixar de suscitar reacções na
Direita, sobretudo no sentido valorativo. Com efeito, por intermédio de Vintila Horia, no
início de 1977 fazia-se já um generoso elogio da antologia doutrinária elaborada por
Benoist, referindo-se-lhe o intelectual romeno, que se havia radicado na Espanha
franquista, como «um imenso corpo de doutrina oposto a todo o ensino materialista, ou
determinista, ou positivista, [...] tristes heranças do século passado, desquitadas de todos
os modos e todas as formas de pensar e de criar dos novos tempos»1439. Ou, como se
garantia em O Diabo, Vu de Droite era «um monumental panorama crítico do pensamento
contemporâneo, um calhamaço com mais de oitocentas páginas em que é dada uma visão
crítica e coerente de todos os ramos do saber»1440. Na sua nota introdutória, José Miguel
Júdice, considerou que o trabalho, a reflexão e os resultados apresentados por Alain de
Benoist em Vu de Droite – que em Portugal foi intitulado Nova Direita, Nova Cultura –
faziam a obra e o autor ultrapassarem o confinamento na Direita enquanto espaço político
de enquadramento e de influência. De facto, escrevia Júdice, podendo Benoist provir da
Extrema-Direita francesa e tendo os fundamentos direitistas tradicionais como base do
seu pensamento, na antologia então publicada o autor mobilizara conceitos e instrumentos
de reflexão, recorrera aos contributos intelectuais e científicos de uma tão vasta, variada
e heterodoxa amálgama de pensadores e formulara ideias tão diversas relativamente ao
direitismo histórico que não se estava perante «apenas um aggiornamento do pensamento
de “direita”, dos valores, princípios e ideias da direita tradicional naquilo que se poderá
afirmar ser o pensamento de Benoist e dos grupos que, a partir do seu magistério cultural
em especial em França, se desenvolvem no campo cultural e para-político»1441. Uma
reflexão e uma proposta de tal modo diversas e conducentes ao abalo ou à transformação
profunda de convicções, princípios e verdades tidas como absolutas e inquestionáveis,
assim como de modos de actuação, teriam, inevitavelmente, de ser alvo de incompreensão
e de crítica dos elementos mais conservadores e tradicionalistas da Direita radical. Como
verificava Jaime Nogueira Pinto, em Junho de 1981, «a edição de Vu de Droite [...] não
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pode deixar de ser um acontecimento anómalo, exótico, incómodo. E isto porque [...] tem
aquela nota anti-conformista real, susceptível de estilhaçar muitos ídolos, muitas crenças,
muito barro e poeira argamassados em formas veneráveis e intocadas, como coisas santas
e transcendentes, dignas de admiração se não de êxtase». A obra de Alain de Benoist
revelar-se-ia da maior utilidade para destruir os «mitos» oitocentistas da igualdade, da
liberdade, da Democracia e do Socialismo, e serviria de ponto de partida e de fundamento
para a necessária actualização doutrinária e científica do campo direitista, adaptando-o ao
tempo e ao conhecimento do seu tempo, contribuindo ainda para a alteração do seu modo
de actuação (primado da intervenção cultural ou meta-política sobre o imediatismo
eleitoralista); ou, como frisou Nogueira Pinto, «o que há de importante no Benoist de Vu
de Droite é um estilo e uma metodologia». Tais propostas, sendo inestimáveis em tempos
de estagnação e de imobilismo cultural, não poderiam ser transpostas ou decalcadas
acriticamente para a realidade portuguesa, havendo que expurgá-las, sobretudo, da sua
feição e religiosidade neo-pagãs1442.
Foi, de resto, Jaime Nogueira Pinto a impulsionar e a dirigir a primeira revista
portuguesa inspirada pelo espírito da Nouvelle Droite, a Futuro Presente – título que
recuperava, prestava tributo e se inseria na esteira do trabalho de intervenção realizado,
no início dos anos 1960, pela Tempo Presente, publicação em torno da qual se reuniram
os principais nomes da intelectualidade portuguesa de Extrema-Direita (embora não
exclusivamente) e que se anunciava já, no seu subtítulo, como sendo a «revista portuguesa
de cultura». Com efeito, na Futuro Presente confluíram alguns autores que haviam já
colaborado na Tempo Presente. O primeiro número da revista dirigida por Nogueira Pinto
foi publicado em Abril/Maio de 1980. Até ao limite cronológico do nosso trabalho
(Dezembro de 1985), foram dados à estampa 24 números (alguns dos quais duplos),
correspondendo a última edição da Futuro Presente ao primeiro semestre de 2007 e ao
63.º volume da publicação. Não nos dedicaremos a fazer uma análise completa da revista,
nem a apresentar um panorama geral dos seus 27 anos de existência contínua, limitandonos a fazer um sumário apanhado dos primeiros seis anos de vida da revista.
Como indicámos, foram editados 24 números da revista entre Abril de 1980 e
Dezembro de 1985, o que perfaz uma média de quatro por ano. Contudo, e tendo em conta
que os números duplos não correspondiam ao dobro das páginas dos unitários, de facto
saíram apenas 16 edições da revista (3 em 1980, 4 em 1981, 2 em 1982, 3 em 1983, 2 em
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1984 e 2 em 1985), o que resulta numa média de cerca de 2,7 revistas que chegaram
anualmente às bancas. A análise dos dados diz-nos ainda que 56,25%, das 16 edições
publicadas entre 1980 e 1985 saíram nos três primeiros anos de existência da Futuro
Presente. Comprova também a quebra de regularidade o facto de os últimos dois anos do
período em apreço corresponderem apenas a 25% do total de publicações. Sem dados que
nos permitam uma destrinça entre números de capa e unidades publicadas – remetendo,
como termo de comparação, para a média de quatro edições anuais entre 1980 e 1985 – e
considerando que em Junho de 2007 se publicou o 63.º número da revista, podemos
concluir que a regularidade de publicação continuou a diminuir – fixou-se em cerca de
2,5 edições por ano. Quanto ao volume das edições, entre 1980 e 1985, foram impressas
1156 páginas de Futuro Presente, o que totaliza uma média de 48 páginas por número.
Contudo, e reportando-nos apenas aos primeiros seis anos da revista, também a dimensão
do periódico foi diminuindo ao longo do tempo. Com efeito, no biénio 1980-1981 foram
dadas à estampa 628 páginas (54,3% do total), o saldo dos anos 1982 e 1983 ficou pelas
288 páginas (24,9% – menos de metade dos dois anos anteriores) e no último biénio foram
impressas 240 páginas (20,8%). Este decréscimo acentuado da dimensão das edições
publicadas justifica a distinção que procurámos traçar entre números de capa e unidades
chegadas às bancas. De facto, o ano com menos números (1980, com 3) tem mais páginas
do que as registadas em todos os outros anos, à excepção de 1981, em que foram sempre
publicados quatro números – é, aliás, superior à soma de páginas dos biénios 1982-1983
(288) e 1984-1985 (240).
Quanto aos autores, entre 1980 e 1985, colaboraram na Futuro Presente, com
graus diferentes de assiduidade e de relevância dos artigos ou das secções assinadas, 28
portugueses – alguns dos quais haviam já escrito ou continuavam a participar em
publicações direitistas, quer antes, quer após o 25 de Abril de 1974. Destacando apenas
os nomes que nos parecem mais relevantes, contaram-se entre os articulistas da revista:
António José de Brito, Antonio Marques Bessa, Diogo Pacheco de Amorim, Franco
Nogueira, Jaime Nogueira Pinto, João Bigotte Chorão, Jorge Borges de Macedo, José
Miguel Júdice (apenas um artigo no primeiro número), José Valle de Figueiredo, Nuno
Rogeiro e Roberto de Morais. Como resulta evidente desta amostra, participaram na
revista alinhada com as ideias da Nova Direita ou da Nova Cultura intelectuais que, como
vimos anteriormente, foram entusiastas e prolíficos divulgadores da estratégia e do
ideário propostos pela Nouvelle Droite à Direita europeia, assim como autores que
perfilhavam uma mundividência mais conservadora e tradicionalista da Direita radical.
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Com efeito, João Bigotte Chorão, Franco Nogueira, Borges de Macedo e António José de
Brito são de uma geração direitista mais conservadora e tradicionalista do que a dos
obreiros da Futuro Presente e não deixaram registada qualquer adesão ou patrocínio às
ideias do grupo liderado por Alain de Benoist. António José de Brito, como demos conta,
foi até muito crítico das propostas e do cientificismo da Nova Direita.
No que concerne à participação de intelectuais estrangeiros na revista, foi feito um
esforço, desde o seu primeiro número, para que – fosse pela via da entrevista, da tradução
de artigos ou da publicação de textos originais – ela pudesse ser a porta-voz das ideias,
das apreciações críticas da história e da doutrina da Direita, das novidades científicas e
tecnológicas, da cultura e da arte não-esquerdistas e dos grandes debates direitistas que
marcavam, sobretudo, a Europa desse tempo. Foram 24 os autores não portugueses a
quem Futuro Presente deu voz nas suas páginas entre 1980 e 1985: Julien Freund (19211993), filósofo seguidor da doutrina de Carl Schmitt, que colaborava com o GRECE
desde 1974; Claudio Quaranttoto (1936-2014), jornalista que, em 1971, fundou, em Itália,
a revista La Destra; Armin Mohler (1920-2003), filósofo que estudou a Konservative
Revolution alemã e divulgou as ideias do GRECE no mundo germânico; Guillaume Faye
(1949), membro do GRECE desde 1973, um dos mais radicalizados e ligado à facção
neo-pagã, que abandonou a organização em 1986 e, em 1994, foi um dos fundadores (tal
como Pierre Vial) do movimento identitário de Extrema-Direita Terre et Peuple; Alain
de Benoist (1943); Marco Tarchi (1952), tido como «o líder ideológico da Nova Direita
italiana (Nuova Destra) e editor das suas principais publicações, Diodema Leterrario e
Transgressioni»1443; Robert Ardrey (1908-1980), antropólogo e etólogo que defendeu e
teorizou o conceito de «imperativo territorial»; Henri Lapage (1941), economista francês
adepto das doutrinas económicas neoliberais e do anarco-capitalismo; Dominique Venner
(1935-2013), que pertenceu à OAS (Organisation Armée Secrète), tendo começado a
trabalhar, a partir de 1963, com Alain de Benoist e sendo também um dos fundadores do
GRECE; Pierre Vial (1942), historiador francês de Extrema-Direita que foi fundador do
GRECE e pertenceu, desde os anos 1960, ao Movimento Nacionalista do Progresso, à
Frente Nacional, ao Movimento Nacional Republicano e ao Terre et Peuple, que fundou
em 1994, tendo sido um radical defensor de doutrinas identitárias/racistas e neo-pagãs;
Robert Steuckers (1956), ensaísta belga ligado ao GRECE desde 1973, tendo abandonado
o grupo em 1993; e Casper von Schrenk-Notzing (1927-2009), ensaísta alemão, um dos
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mais proeminentes membros da Nova Direita alemã e fundador, juntamente com Armin
Mohler, da revista Criticón. Resulta, assim, evidente que os autores estrangeiros
publicados nas edições da revista Futuro Presente eram, sobretudo, intelectuais ligados à
Nouvelle Droite, nomeadamente nas suas versões francesa, italiana e alemã.
A apresentação das razões que impeliram os fundadores a criar a Futuro Presente,
o enunciado dos objectivos que perseguiam com esta iniciativa editorial, o esclarecimento
das bases teóricas pelas quais guiariam o seu trabalho e o posicionamento dos autores e
da publicação face à Direita existente e ao sistema vigente ficaram a cargo de Jaime
Nogueira Pinto. Os seus editoriais seriam compilados, em 2000, por ocasião do 20.º
aniversário da publicação, no volume Visto da Direita: 20 anos de «Futuro Presente».
Antes de mais, considerou-se que a revista e o seu projecto editorial surgiam em
contraciclo com a tendência e a ideologia dominantes. Com efeito, Jaime Nogueira Pinto
advogou que, em «épocas de crise», como aquela que Portugal então também viveria,
pouco ou nenhum espaço e crédito eram dados à reflexão aturada e aprofundada acerca
das raízes dessa crise e sobre as soluções de longo-prazo a adoptar. Em épocas de crise,
preferir-se-ia o imediato, a manobra urgente, a cura milagrosa e repentina à ponderação
sobre o futuro e aos remédios que só surtiriam efeito mais tarde. Pelo que, defendia o
autor, «qualquer prestidigitador [...] que prometa, para amanhã, a revolução, terá mais
seguidores e entusiastas, que os que se proponham pensar e reflectir na dúvida, construir
com vontade e na esperança, sem fazer do presente e do passado tábua rasa mas, ainda
menos, portos de destino»1444. Como se depreende, a Futuro Presente propunha-se a
trilhar a segunda via, embora menos popular. Nogueira Pinto procurou ainda demonstrar
que a publicação que então se iniciava não era expressão de um estado de alma, de um
impulso ou de uma «quixotada» – pelo contrário, a revista viria para ficar, corresponderia
a um maturado processo de concepção, representaria uma necessidade há muito
diagnosticada pelos seus fundadores e seria um fundamental instrumento de intervenção
intelectual e cultural. Corresponderia, nas palavras do autor, a «um retomar de caminho,
um regresso à luta, uma reafirmação de empenhamentos»1445. Partindo da certeza de que
fora definitivamente encerrado o ciclo revolucionário, que se estabilizara e cristalizara o
edifício institucional e representativo da Democracia portuguesa, que se estaria
enfrentando uma crise profunda e estrutural e que se começaria «a esgotar “o tempos dos
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outros”», a Direita poderia, através da Futuro Presente, lançar-se à urgente tarefa de
«pensar ou repensar Portugal, imaginar o que queremos, podemos e devemos ser»1446. Fálo-ia, não ignorando o passado, as tradições e as verdades imorredoiras, mas não
desconsiderando também que, nos últimos anos, se haviam registado substanciais
alterações materiais e imateriais na sociedade e no Estado portugueses que, pelo seu
impacto e dimensão, não poderiam ser desprezadas na formulação do novo projecto
nacional. Assim, ambiciosamente, o grupo fundador da Futuro Presente, pela voz de
Jaime Nogueira Pinto, declarava que a revista seria o detonador que desencadearia a
«revolução cultural» de que o país carecia para conseguir ultrapassar a crise política,
social, económica e cultural em que se encontraria mergulhado pelo menos desde 25 de
Abril de 1974. Até porque, podia ler-se no primeiro editorial da publicação, «um
movimento político-social é sempre precedido por um movimento cultural, por uma
reflexão individual ou colectiva que, depois, se vai reflectir na sociedade, no poder e no
ordenamento jurídico»1447 – grandioso o papel e pesada a responsabilidade que a si
mesmos se atribuíam. Com o intuito de se tornar esse movimento dinamizador da
almejada revolução cultural, a Futuro Presente não consagraria espaço às diatribes
direitistas sobre a pureza, ou falta dela, de cada uma das correntes de pensamento, não
julgaria indivíduos com base nas suas opções pessoais e/ou estratégicas passadas e seria
feita por «homens independentes de filiações ou compromissos partidários»1448. Para esta
reflexão sustentada do país, propunha-se ainda mobilizar e divulgar em Portugal – na
esteira da Nova Direita/Nova Cultura – o que considerava serem as principais descobertas
e os grandes avanços no conhecimento científico, nomeadamente nas áreas da Etologia,
da Geopolítica, da Biologia e da Genética. Contudo, e defendendo-se já de quem visse
neste recurso à ciência uma reedição do cientificismo direitista de Oitocentos, Jaime
Nogueira Pinto afirmou, desde logo, não se tratar «de um neocientismo que pretenda
arrumar e banir, como velharias, as grandes opções, que sempre se colocarão no terreno
dos valores, ou de qualquer imitação ou cópia local de escolas e orientações, que têm
bases filosóficas e fundamentos diversos»1449. Deste modo, não descurando o passado,
reflectindo informada e criticamente sobre o presente e repensando, à luz da História mas
também das novas conclusões científicas, o futuro de Portugal, pretendia realizar, «sem
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tabus nem preconceitos, uma especulação criadora, uma reflexão activa, uma autocrítica
cultural sobre a Nação que somos, que nos ficou e que podemos ser»1450.
Nos quinze editoriais da Futuro Presente que Jaime Nogueira Pinto assinou até
Dezembro de 1985, destacamos dois temas centrais: i) a Nova Cultura, a importância do
poder e da intervenção cultural e o papel que a revista pretendia assumir nessa frente; ii)
utilizando o caso português como ponto de partida, reflectir sobre o projecto nacionalista,
sobre a noção spengleriana de ascensão e de decadência dos povos, das nações e das
civilizações e sobre a geração de direitistas portugueses que se formaram, sobretudo, nos
anos 1960, na defesa do império colonial, e se viram, depois da Revolução, sem
fundamentos materiais ou imateriais que sustentassem a sua mundividência.
Logo no segundo número da publicação, Nogueira Pinto dedicou-se à
demonstração de que o poder cultural é a raiz e o sustentáculo da hegemonia política,
social, económica, militar e até sindical. Melhor, a conquista do aparelho cultural e a
capacidade de estabelecer a ideologia dominante precede sempre a tomada do Estado,
como, defendeu o autor, se comprovara na Revolução bolchevique de 1917, na Revolução
fascista de 1922, na vitória nazi em 1933 ou no fortalecimento dos movimentos
independentistas que se reuniram, em 1954, na Conferência de Bandung. Conseguiramno através, «por um lado, [da] criação de uma cosmovisão positiva, de mitos
revolucionários racionalizadores e motivadores da acção; por outro lado, [da] destruição
das crenças dominantes na sociedade, grupo ou civilização que se visa conquistar ou
vencer. Ou seja, fortalecimento do moral do amigo, aniquilamento do moral do
inimigo»1451. Como frisado em diversos editoriais, o programa cultural da Nova Direita
rejeitava frontalmente o legado do pensamento oitocentista, considerava terem sido
nocivos, desmoralizantes e propiciadores da crise de valores que então se viveria as suas
ideias optimistas, positivistas, contratualistas, igualitárias e democráticas. Tratava-se, por
isso, de vencer no campo de batalha cultural o Iluminismo e todas as ideologias que dele
nasceram – directa ou indirectamente –, de remeter os ideais igualitários para os
compêndios históricos e para o caixote do lixo da filosofia política e de conquistar o poder
cultural. Nesse sentido, Jaime Nogueira Pinto interrogou-se se a Nova Direita (ou a
«moderna revolução cultural», como se lhe referiu) constituiria uma alternativa coerente
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à mundividência dominante desde o século XIX e se reuniria o arsenal de conhecimentos,
argumentos e provas científicas para refutar os dogmas que haviam sido consagrados e
reproduzidos como verdades absolutas desde então. Advogou que a Nova Direita, ou a
Nova Cultura, era, acima de tudo, uma crítica e uma rejeição total da cultura e do
pensamento oitocentistas, afirmando-se, desse modo, pela negativa, pela oposição a esse
conjunto de valores, de princípios e de ideias – era «mais uma contracultura em relação
ao establishment, que uma escola e muito menos uma doutrina»1452.
A hegemonia cultural da herança das Luzes fora, depois da II Guerra Mundial,
conquistada pela Esquerda, processo que Jaime Nogueira Pinto entendia ter-se registado
também em Portugal, país que ao longo da sua história teria tido vários períodos marcados
pelo imobilismo, pela estagnação ou pela deterioração intelectual que correspondiam,
simultaneamente, aos momentos de agudas crises de ordem política e moral que se teriam
expressado, sobretudo, através da desvalorização ou até da traição dos desígnios
nacionais. Ainda no que concerne ao caso português, a conquista do aparelho cultural
pela Esquerda precedera a tomada do poder político e militar, e a primeira fora condição
imprescindível para a realização da segunda. Contudo, a hegemonia cultural da Esquerda
ter-se-ia esgotado quando, após o 25 de Abril, se pôde expressar e organizar livremente,
perdendo a aura heróica que lhe tinha sido conferida pela clandestinidade, pela censura e
pela perseguição. A posição dominante não fora, porém, reclamada ou ocupada: viver-seia, no início dos anos 1980, uma situação de vazio e de incerteza que o autor equiparou à
República de Weimar, «símbolo de todos os interregnos e tempos de espera, quando o
futuro está por inventar»1453. Caberia, então, à Direita munir-se da vontade, do
esclarecimento e da audácia para se constituir em pólo cultural alternativo e portador de
uma proposta e de um projecto coerentes e mobilizadores, capacitando-se, assim, para
capturar a hegemonia cultural que a Esquerda teria perdido. Não obstante, antes de lançar
mãos a essa empresa, a Direita deveria abandonar «os vícios e rábulas do direitismo
passadista, caceteiro, oportunista, indisciplinado, ignorante, preguiçoso, [...] a tentação
do imediatismo político, do maximalismo verbal, da incontinência de propósitos e de
ambições»1454.
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A Futuro Presente surgira para liderar, dar o mote ou simplesmente contribuir
para a construção dessa alternativa e dar resposta à urgente necessidade de encetar a
intervenção metapolítica, afirmando, contudo, que «nunca se tratou de “instrumentalizar”
a cultura, de a manipular ou subordinar a um desígnio político a curto prazo, mas antes
de a libertar do reducionismo e monopólio das chamadas “forças progressistas”»1455.
Libertando a cultura portuguesa, entendia, defender-se-ia o que de material ou de
imaterial restava ainda da sua concepção de Portugal e, embora o caminho até ao triunfo
fosse longo, sinuoso e apresentasse poucas perspectivas de êxito, urgia trilhar o rumo
possível da recuperação do país. Tratava-se de um imperativo moral que Nogueira Pinto
descreveu de modo fatalista:
homens entre ruínas, não queremos nem podemos ser espectadores diletantes ou meramente
interessados desta destruição. Por isso, contra a cultura falsa, decadente, parasitária,
erguemos a palavra e o esforço, indiferentes a clamar num deserto ou numa praça pública,
conscientes da urgência e da importância da tarefa, da sua crucialidade e da sua necessidade,
de últimos de ontem ou primeiros de amanhã. E preferindo acender uma candeia a maldizer
as trevas, preferindo um herói morto a um ministro vivo; e uma luta, mesmo desesperada e
sem esperança, a uma capitulação perante uma “força das coisas” sempre desencadeada e
manipulada pelos inimigos de sempre.1456

Aqui, encontramo-nos já perante a expressão do outro principal eixo temático
desenvolvido nos primeiros editoriais da revista: a decadência e o nacionalismo. Antes de
mais, a Direita representada pelo periódico em análise encarava a história nacional
segundo a perspectiva de Oswald Spengler – tal como os demais organismos vivos,
também as comunidades políticas nascem, crescem, atingem o seu auge, entram em crise,
chegam à fase da decadência e, por fim, fenecem. Assim, no que respeita ao caso
português, o país teria vivido o seu auge durante a fase inicial da expansão colonial,
«decaiu e entrou em agonia, quando um exclusivo espírito rentista e mercantil dominou
o espírito de aventura e o sentido de Estado; Portugal perdeu a sua força, a sua vida, o seu
Império»1457 depois de 25 de Abril de 1974, visto, simultaneamente, como o maior motivo
e prova da decadência material e espiritual que o país enfrentaria. Propunha-se a revista
contribuir para o imenso esforço de ressurgimento nacional e para o reacendimento do
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fervor nacionalista entre a população. Para tal, estimularia a análise, a actualização, o
respeito e a divulgação do projecto e dos desígnios nacionais. Pretendia ainda representar
a geração de direitistas que, tendo-se formado com o império colonial como principal
horizonte, elemento identitário e posição a defender intransigentemente, se vira
mergulhada no desencanto, no desalento, na perseguição e no imobilismo, sentindo-se
impotente para reagir ou para combater o dilúvio, o caos e a tragédia que se teria abatido
sobre o país – ou, pelo menos, sobre a sua imagem do país – e para contrariar o repentino
ruir e a destruição de todos os mitos e de todas as realidade a que haviam, até aí,
consagrado as suas vidas. Tendo esta geração enfrentado as maiores provações e
sofrimentos e assistido ao fim do Portugal pluricontinental, «foi desta tensão violenta
entre mito e realidade [...] que nasceu, e se consubstanciou uma crença extrema em nós
próprios e nos iguais a nós, com as consequentes regras de ouro da fidelidade bárbara da
mesnada ou do clã dos “eleitos”. [...] Sem império, sem chefes, sem guias, estamos
também sem corte, sem mandarins, sem notáveis»1458. Por conseguinte, «órfã» de líderes
históricos e de expressão material das suas crenças, mas livre da dependência e da
vassalagem à Situação, caberia à geração que assistira ao desabar do império colonial, e
àquelas que, entretanto, fossem chegando à Extrema-Direita, a tarefa de reerguer o
Portugal nacionalista, necessariamente com uma configuração territorial diferente. Uma
geração que teria sido marcada pela perda e pela derrota, mas cujas resistência e afirmação
seriam «uma força que se alimenta de toda a raiva, de toda a dor, de todo o desencanto
que eles semearam, que se levanta aonde eles destruíram, que renasce onde eles calcaram,
que grita onde eles amordaçaram, que vive já aonde eles vão morrer»1459. Uma geração
que, no fundo, não se teria afundado na inércia ou se dispersara perante o impacto da
ofensiva inimiga. Pelo contrário, tendo sofrido todas as dores físicas e espirituais, teria
saído mais forte, mais preparada e mais inteligente de todo esse processo de perda e de
luto:
somos os mesmos sob outras formas, outros símbolos, outras bandeiras. Somos os mesmos,
endurecidos por longas marchas e cativeiros de Babilónia; os mesmos temperados pelo saber
e a força dos anos de catacumbas; e pelas provas quotidianas do fogo e da água; e pela audácia
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e pela prudência, pelo sonho e pela medida, por tempos de coruja e memórias de falcão, pelas
artes de ser presa e predador.1460

Relativamente às temáticas abordadas, destacam-se, pela recorrência e pelo nível
de aprofundamento dos artigos, reflexões sobre o pensamento político, a evocação do
legado de intelectuais, escritores ou líderes políticos direitistas e a análise da realidade
portuguesa. Cumpre relevar ainda os textos de divulgação das várias expressões nacionais
da Nova Direita, dos avanços científicos e da situação política internacional. No primeiro
bloco temático enunciado, evidencia-se uma crítica regular ao optimismo e ao utopismo
oitocentistas e dos seus princípios igualitários e contratualistas. Foram também discutidos
os conceitos de amigo/inimigo, de decadência, de Ernstfall (estado de emergência ou de
excepção), de bonapartismo, assim como se abordou a razão e o sentido de Estado, o seu
modelo organizacional e a sua relação hierárquica perante a nação e a sociedade civil.
Sobre estes temas escreveram, entre outros, António Marques Bessa, Dominique Venner,
Guillaume Faye, Jaime Nogueira Pinto, Marcos Sousa Guedes, Pierre Vial e Robert
Steuckers.
Por não se pretender fazer aqui uma análise intensiva de conteúdo, pelos motivos
já apontados, e propondo-se a revista suprir o vazio cultural que entendia existir na
Direita, entendemos como particularmente esclarecedor desse propósito, e da
correspondente intenção de mostrar uma acentuada abrangência e heterodoxia, as
evocações de figuras históricas nas páginas da publicação, assim como o eco que se fez
da primazia do factor cultural sobre o político. Nesse domínio, no plano literário e
cinematográfico, Nuno Rogeiro abordou a obra de Akira Kurosawa e de Philip K. Dick e
debruçou-se sobre a política em Fernando Pessoa e sobre as especificidades da ficção
científica. António Marques Bessa escreveu sobre Jorge Luís Borges, Nuno Sampayo
sobre James Joyce e António Manuel Couto Viana e João Bigotte Chorão sobre os
trabalhos de Giovanni Papini e de Stendhal.
No que concerne aos filósofos e pensadores que a Nova Direita portuguesa
sobrelevou, através da revista Futuro Presente, destacamos os artigos acerca de Tomás
de Aquino (António José de Brito), Nicolau Maquiavel (Jaime Nogueira Pinto), Karl
Krause (José Valle de Figueiredo), Oswald Spencer (Armin Mohler), Giuseppe Prezzolini
(João Bigotte Chorão), Juan Donoso Cortés (Luc Tirenne) e Arthur Koestler (Alain de
Benoist), entre outros. Na publicação, recuperaram-se e divulgaram-se ainda, na esteira
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da reflexão intelectual e doutrinária empreendida pelo GRECE, os contributos teóricos
de autores heterodoxos da Direita e evocaram-se os heróis do nacionalismo
revolucionário da primeira metade do século XX, como Benito Mussolini (Jaime
Nogueira Pinto) e José Antonio Primo de Rivera (Arnau Imatz). Pretendendo demonstrar
que fizeram, de facto, um esforço de actualização da sua doutrina, os colaboradores da
revista realçaram os contributos de Ernst Niekish, líder dos nacional-bolcheviques
alemães (Clemente Simões da Costa), Henri de Man, teórico do «neo-socialismo» e um
dos líderes das forças colaboracionistas belgas (Nuno Rogeiro), e Ugo Spirito, teorizador
de «um fascismo herético» (Clemente Simões da Costa)1461.
Sobre a história portuguesa, o Estado Novo, a Democracia e a pretensa crise que
o país viveria, escreveram, na Futuro Presente: Carlos Blanco de Morais, Franco
Nogueira, Jaime Nogueira Pinto, João Bigotte Chorão, Jorge Borges de Macedo, José
Alberto Xerez, José Miguel Júdice, José Valle de Figueiredo, Miguel Teixeira e Melo e
Nuno Rogeiro, versando sobre o liberalismo ou o nascimento do movimento operário
português, as razões da derrota do Estado Novo ou a preponderância dos militares na
história nacional, a cultura ou a economia, a Direita ou os partidos políticos, a crise moral
e de vontade nacional ou o balanço dos primeiros dez anos de Democracia em Portugal.
Por fim, foram publicados textos sobre o fenómeno da Nova Direita (José Valle
de Figueiredo) e sobre as suas expressões alemã (Roberto de Morais) e anglo-saxónica
(Carlos Blanco de Morais). No campo da divulgação científica como instrumento
ideológico de combate às doutrinas igualitárias, contratualistas e democráticas,
sobrevieram escritos sobre Etologia (Nuno Rogeiro, Robert Ardrey e António Marques
Bessa), Física (Júlio Maria Durango), Futurologia (Júlio de Santamaria), Sociobiologia
(António Marques Bessa) e Geopolítica (Carlos Gomes Bessa e António Marques Bessa).
No que toca à reflexão sobre a política internacional, foram dedicados artigos à
actualidade dos Estados Unidos da América e de Espanha (ambos da autoria de Jaime
Nogueira Pinto), da União Soviética (Nuno Rogeiro, António Marques Bessa e Ian Greig)
e da América Latina (Paulo Pereira).
Feita esta breve resenha dos principais eixos temáticos tratados nos primeiros
cinco anos da Futuro Presente, dos conceitos apresentados, dos autores seguidos e das
áreas e tópicos de maior interesse para a Nova Direita portuguesa, cremos resultar
evidente a riqueza da publicação e a necessidade de a revista ser estudada em toda a sua
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amplitude cronológica. Em 2000, quando a Futuro Presente cumpria o seu vigésimo
aniversário, Jaime Nogueira Pinto realçou os embaraços que aquele tipo de periódico,
«uma revista de ideias», teria forçosamente de enfrentar em Portugal, país marcado pelo
imobilismo intelectual e pelo predomínio de doutrinas contrárias à defendida na
publicação1462. Pelo que, dadas as contrariedades com que se confrontou, era já uma
vitória do grupo fundador ter conseguido que, embora com relativa irregularidade, o título
continuasse a chegar às bancas ao fim de vinte anos. Nogueira Pinto relevou ainda que
nessas duas décadas não só se conservou unido o núcleo de colaboradores inicial como
se registou também a «permanência na identidade do pensamento, da acção e da
amizade»1463. Enfatizou, sobretudo em relação aos primeiros anos da revista que
sumariámos antes, a capacidade de dar a conhecer e de discutir, «de uma forma pioneira,
os temas do pensamento alternativo que, nos anos seguintes, iriam mudar o mundo», e de
os colaboradores da revista terem sido «os primeiros a falar, no nosso país, de pensadores,
de autores, de escritores, que muitos descobriram depois e celebram hoje, dos neoconservadores e libertários anglo-saxónicos, aos realistas italianos e alemães»1464. Assim,
mesmo que a Direita representada por Futuro Presente não tivesse triunfado, ou pelo
menos não totalmente e com os seus homens, o projecto editorial valera a pena pela
intervenção cultural que permitira, pelos contributos teóricos e literários dados a
conhecer, pelas gerações direitistas que acompanhou e ajudou a formar e pela
demonstração de que a Direita radical conseguia produzir pensamento e trabalho
intelectual, que esse não seria uma coutada ou uma capacidade exclusivas da Esquerda.
O outro título que deu espaço mediático aos interesses e às propostas da Nova
Direita foi a revista Terceiro Milénio, propriedade da Editorial Resistência (a mesma que
publicava a revista Resistência), teve António Marques Bessa como director. Importa
notar que ambas as publicações remetiam, nos seus títulos, para a ideia de futuro. O
periódico, dedicado a «temas de ciência e tecnologia», chegou às bancas entre o final de
1981 e Março de 1983, tendo, portanto, coexistido com a Futuro Presente – de certo
modo, completava-a até, colocando o enfoque nas questões científicas. Ao todo, saíram
seis números (um deles duplo) da revista.

1462

PINTO, Jaime Nogueira – «Prefácio». PINTO, Jaime Nogueira – Visto da Direita: 20 anos de Futuro
Presente. Lisboa: Hugin Editores, 2000, p. 7.
1463
Idem, ibidem, p. 8.
1464
Idem, ibidem, p. 8.

477

Na apresentação que foi redigida por António da Cruz Rodrigues, administrador
da Editorial Resistência, afirmou-se que a publicação correspondia ao esforço de
alargamento do espectro temático das edições associadas à revista Resistência. Depois da
Economia e Gestão e do Dicionário da História da Igreja em Portugal, publicação em
fascículos, a editora pretendia agora cobrir a área das ciências naturais e tecnológicas. A
iniciativa, garantia Cruz Rodrigues, visava dar resposta a um «inadiável imperativo de
consciência cultural e crítica» e à convicção de que Portugal e os portugueses só poderiam
vencer a crise em que se encontravam se se procedesse a «um duro esforço de
enriquecimento e reflexão cultural». A Editorial Resistência estaria a dar, desse modo,
mais um importante contributo para a reconfiguração cultural e moral do povo português.
Por conseguinte, declarava, com a Terceiro Milénio procurava-se concorrer para «criar
ou [...] recuperar nos portugueses o sentido de rigor intelectual, de amor e respeito pela
verdade e pela pesquisa humilde e aturada, de culto por métodos científicos de trabalho e
discurso, de racionalidade enfim»1465.
Coube a António Marques Bessa apresentar os principais interesses temáticos da
revista e a lente científica e tecnológica que ela aplicaria à realidade. Nesse sentido,
começou, desde logo, por proclamar que, dadas as descobertas científicas e tecnológicas
recentes, não mais se poderiam seguir os cânones, os dogmas e os instrumentos herdados
do século anterior e que tudo tinha de ser repensado e actualizado à luz das novas ciências.
Entorpecida por máximas ideológicas e filosóficas, a maioria das pessoas ignoraria ainda
«que no século XX se deu, num silêncio pouco habitual, uma revolução científica»1466.
Essa mudança radical do conhecimento e dos paradigmas científicos teria sido operada
pelas recém-criadas Etologia e Ecologia, que, segundo o autor, desautorizavam todos os
axiomas da Zoologia, mas também pelos resultados dos estudos e das novas descobertas
na área da Genética e da Física. Por outro lado, de igual relevância para a «revolução
científica» do século XX foi a importância que, na Psicologia, se começou a atribuir à
hereditariedade em detrimento do behaviorismo, sendo que «a Medicina investiga o
mesmo espaço e vai chegando à conclusão, juntamente com outras ciências fundamentais,
que o homem tem dotações originais, geneticamente marcadas, exactamente como os
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outros seres vivos»1467. As alegadas evidências científicas da natural, inata, genética e
hereditária desigualdade entre os homens seriam de tal ordem e de tal modo
inquestionáveis e definitivas que também no corpo das Ciências Sociais, nomeadamente
na Sociologia e na Ciência Política, provocariam já enormes convulsões teóricas,
passando o homem, o meio e a realidade a serem olhados de uma forma totalmente
distinta, mais realista e já não toldada pelos sofismas do igualitarismo, do
internacionalismo, da natural bondade humana, do pacifismo ou do democratismo. A
Terceiro Milénio teria por tarefa «dar a palavra aos gigantes do pensamento
contemporâneo, verdadeiramente importantes para a compreensão do nosso tempo e das
nossas circunstâncias. Falará dos cientistas que contam e que têm algo a dizer: dos físicos,
dos zoólogos, dos psicólogos, dos químicos, dos engenheiros»1468.
Com edições trimestrais, a revista – da qual apenas não nos foi possível consultar
o quarto número – deu à estampa artigos de Alfonso Alvarez Villar, António Marques
Bessa, F. Heitor, Fernando Chaves Faro Viana, George Pucht, João Crespo de Carvalho,
Jorge Nogueira, Julio Santamaria, Maria Sofya Maya Santos, Ossip K. Flechtheim e
Vintila Horia e entrevistas a Hermann Oberth, Jerôme Lejaune e Konrad Lorenz. A este
propósito, importa ainda referir que parte considerável dos artigos e das entrevistas de
autores estrangeiros não eram conteúdos originais da revista: tratava-se de traduções de
trabalhos já existentes e publicados noutros países.
Quanto aos temas desenvolvidos na publicação, destacaram-se: i) a Etologia –
enquanto contributo decisivo para a compreensão do comportamento humano, da
propensão natural do homem para a posse e a defesa dos seus bens (logo, a fundamentação
da propriedade privada e do nacionalismo), do conceito de «imperativo territorial», da
agressividade inata, das desigualdades naturais e necessárias, das hierarquias, da
competitividade, do peso da Genética e da hereditariedade nas capacidades, nas
competências e nas atitudes humanas; ii) a Geopolítica; iii) a Demografia e a Ecologia;
iv) a Física; v) a Psicologia. A primeira foi, de longe, a ciência que mais textos e
consideração mereceu por parte da revista, que a via como o ramo de conhecimento que
permitiria, de uma vez para sempre, vencer as utopias oitocentistas.
Cumpre ainda frisar que, provavelmente, a curta existência da Terceiro Milénio
ter-se-á ficado a dever a problemas no seio da Editorial Resistência. Com efeito, a outra
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publicação temática, Economia e Gestão, depois de 34 números, fora suspensa em Julho
de 1982, e a própria revista principal, Resistência, saiu pela última vez para as bancas em
Abril de 1984. Com este enquadramento, e estando António Marques Bessa envolvido
nos três periódicos, compreende-se mais facilmente o porquê de a revista ter deixado de
se publicar em Março de 1983. A lista de autores e temas tratados na publicação evidencia
que o periódico, especializado em temas científicos e tecnológicos, se escorava
doutrinariamente nos contributos teóricos da Nouvelle Droite e procurava ser, em
Portugal, o veículo das novas propostas direitistas nos domínios referidos.
Como vimos, portadores dos ideais da militância nacional-revolucionária e
descrentes da possibilidade de sucesso das estratégias imediatistas da Direita, passassem
elas pela via eleitoral ou pela conspiração paramilitar, os quadros direitistas que se
formaram, sobretudo na década de 1960, em torno das publicações da resistência «ultra»
ao governo de Marcello Caetano e da guerra colonial consideraram que o caminho de
recuperação da influência política e ideológica da Direita se faria por via da cultura e da
intervenção cultural. Inspirados por parte considerável dos novos e heterodoxos
postulados teóricos do GRECE e da Nova Direita continental – exceptuando a sua
componente religiosa –, impressionados e motivados pelo relativo sucesso que esse grupo
e as suas ideias obtiveram no meio cultural, académico e mediático francês, convictos de
que a divulgação das conclusões das «novas ciências» poderiam contribuir para a
alteração do paradigma moral e político em Portugal e certos de que o conhecimento e a
discussão das teses de autores desconhecidos do público, e até, em grande medida, da
própria Direita portuguesa, concorreria para a urgente necessidade de actualização e do
reequacionamento crítico do seu corpo doutrinário, Jaime Nogueira Pinto, António
Marques Bessa e Nuno Rogeiro, entre outros de que demos conta, assumiram essa missão.
Para além de vários artigos nos semanários da Direita radical, foram relevantes,
sobretudo, revistas como a Futuro Presente e a Terceiro Milénio, ainda que o período de
existência desta última tenha sido curto. Para compreender a história, os pressupostos, os
objectivos, as ideias e as preferências culturais dos homens que, em Portugal, deram corpo
à Nova Direita é, por conseguinte, imprescindível o estudo aturado destas fontes. Mais,
se se pretender traçar e discernir o processo de transformação ou de adaptação –
organizacional, ideológica, estratégica e de intervenção – da Direita portuguesa, se se
quiser perceber como, lentamente e em órgãos de imprensa generalistas e de maior
tiragem, os direitistas conseguiram alcançar uma representatividade mediática crescente,
chegando às redacções e às televisões, à alta cultura e à academia, é obrigatório indagar
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da importância que nesse processo tiveram quer a Nova Direita continental quer os
neoliberais conservadores que, de resto, coincidiram muitas vezes nas posições, nas
publicações, nas organizações e nas ideias. Se se quiser, em última instância,
compreender a raiz do fenómeno nacional-populista dos nossos dias, parte da explicação
passa, justamente, pela reabilitação de ideais radicais e proscritos, de estilos de actuação
política e de perspectivas sobre a economia que as Novas Direitas, tanto a anglo-saxónica
como a continental, conseguiram empreender.
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6 – «Havemos de voltar»: uma aproximação ao estudo do nacionalismo
direitista
Embora nos capítulos anteriores não tenhamos abordado explicitamente o papel
do nacionalismo no pensamento direitista – ainda que, implicitamente, tenha ficado
registado –, este é o principal e mais estruturante princípio da sua doutrina. Com efeito,
todas as discussões teóricas em torno do poder e da centralidade do Estado, nenhuma das
considerações sobre a prioridade da intervenção cultural e eleitoral e todas das propostas
de reequacionamento e de actualização discursivos e ideológicos da Direita colocou em
causa a primazia da nação sobre tudo o resto. Do mesmo modo, reflectindo sobre os
instrumentos e os meios a empregar, nunca foram questionados os fins últimos da acção
direitista: o respeito e o engrandecimento de uma forma exclusivista de encarar o interesse
nacional. De facto, na senda dos nacionalismos do final do século XIX e da primeira
metade do século XX, a Direita radical não modificou a caracterização do projecto
histórico e da missão nacionais no mundo – a colonização –, assim como não produziu
quaisquer alterações no modo como traçou o substrato do povo português – a sua forma
única de ser e de estar. Mesmo com a independência das antigas colónias, a teleologia e
a ontologia nacionais permaneceram inalteradas na mundividência dos nacionalistas.
Contudo, enquanto, para alguns, a perda do império colonial significava a derrota do país
e o esgotamento da sua razão de ser, tornava-se, para outros, o mote para a
conceptualização de novas formas de Portugal se poder realizar-se de acordo com a sua
missão histórica.
A centralidade do nacionalismo nas convicções direitistas implica, portanto, que
dediquemos este último capítulo à discussão de alguns dos seus aspectos mais prementes
e recorrentes nas publicações da Direita radical. Nesse sentido, far-se-á uma reflexão
sobre: i) o modo como é descrita e teorizada a doutrina nacionalista; ii) os aspectos
particulares do nacionalismo português; iii) as considerações sobre o império colonial
português e a descolonização; iv) a forma como são caracterizadas a teleologia e a
ontologia nacionais; v) os vários projectos de realização do desígnio e do potencial de
Portugal, nomeadamente as hipóteses que foram aventadas de retorno a África; vi) as
perspectivas direitistas relativamente à adesão de Portugal à Comunidade Económica
Europeia.
No que concerne ao primeiro ponto enunciado, releva, antes de mais, atentarmos
na caracterização que os intelectuais da Extrema-Direita portuguesa fizeram do conceito
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de «nação» e nas considerações que estabeleceram relativamente às suas implicações na
vida política e social da comunidade. Importa ainda referir que uma discussão de âmbito
teórico e conceptual sobre o tema nação/nacionalismo, as problemáticas em torno da
formação das comunidades naturais e a natureza dos mitos e das tradições comuns foi já
avançada no início deste trabalho, pelo que, aqui, nos reportaremos apenas às elaborações
teóricas e discursivas da Direita radical.
Assim, em primeiro lugar e em linha com o debate histórico e filosófico acerca
da questão, Fernando Jasmins Pereira destacou a natureza revolucionária da «emergência
da Nação como significante político». Sê-lo-ia por ter implicado o rompimento das
cadeias de dependência e de subserviência de tipo feudal e por ter imposto uma devoção
e uma fidelidade irrestritas e inquebrantáveis em relação a essa nova entidade abstracta –
o Estado-Nação. A inculcação do espírito nacional, a disseminação de um pretenso
interesse colectivo determinado pela naturalidade e pela noção de pertença que a todos
uniria e que seria superior à soma das aspirações particulares ou grupais no seio de uma
comunidade e a criação do credo nacional – com o seu conjunto de símbolos rituais –
significavam também «novas definições geopolíticas». Com efeito, as justificações para
a guerra e para a paz e para a natureza da política externa do Estado deixavam de estar
exclusivamente dependentes das rivalidades ou dos desejos dos senhores feudais, da
Igreja ou do monarca. Com a criação da nação e do nacionalismo, a expansão, a
agressividade ou a neutralidade militar, política ou económica passavam a ser justificadas
à luz das necessidades, dos desígnios e dos imperativos nacionais – logo, de toda a
comunidade. Por conseguinte, argumentou Jasmins Pereira, «o nacionalismo apresentase como descoberta de uma alteração qualitativa na organização política. Esta, para todos
os efeitos, deixa de ser pensada como simples possessão do Poder. Para adquirir o
significado de que a comunidade cultural (na acepção etnológica) tende a possuir papel
dirimente»1469.
Comunidade que resulta da confluência de interesses e da comunhão de rituais, a
nação deveria ainda revestir-se de uma natureza, de um valor e de um impacto
transcendentais sobre os indivíduos. O nacionalismo deve erigir-se em religião civil que,
na consecução dos seus desígnios, tudo permita e justifique todos os sacrifícios. A este
propósito, evocamos as palavras de Horia Sima (1907-1993), fascista romeno, líder da
Guarda de Ferro, membro do governo colaboracionista com a Alemanha nazi e, depois
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da derrota do Eixo na II Guerra Mundial, radicado na Espanha franquista: «o
Nacionalismo tende a disciplinar as nações com a ajuda de realidades transcendentes. A
espiritualidade nacionalista é inseparável dos últimos mistérios da nossa existência, tal
como eles foram revelados aos homens no Evangelho. Não existe nenhum movimento
nacionalista que não seja tributário das verdades religiosas»1470. De facto, para além de
uma relação simbiótica e complementar entre o pensamento nacionalista e o
tradicionalismo e o integralismo religiosos, da instituição dessa religião civil que tem os
seus próprios rituais, datas simbólicas, e espaços e objectos de culto, crenças
essencialistas e providencialistas e figuras venerandas, o nacionalismo força a criação de
um sentimento de alma, de identificação e de pertença comuns que encontraria a sua
melhor expressão na figura do chefe do Estado nacional. Esse chefe e essa alma são a
renovação constante de um compromisso sagrado, a realizar pelas sucessivas gerações,
entre o passado, o presente e o futuro, e de uma devoção colectiva aos objectivos,
interesses e necessidades da comunidade, à defesa da herança vital e da expansão espacial
e cultural, também vista como responsabilidade ou direito hereditários e parte crucial da
construção e promoção do projecto nacional. O expoente mais sangrento dessa devoção
irracional foi posto em prática no genocídio de judeus, ciganos, deficientes,
homossexuais, criminosos e opositores do regime nazi.
É nesse sentido que apontam todas as formulações teóricas da Direita radical: a
nação enquanto espaço de comunhão do passado, do presente e do futuro e como ponto
de partida e de chegada da razão de ser do Estado e de todos os actos políticos de uma
comunidade. A título de exemplo e para melhor caracterizar esta dimensão primordial do
nacionalismo, recorreremos ao que sobre o tema escreveram António da Cruz Rodrigues,
Franco Nogueira, Jaime Nogueira Pinto e Joaquim Veríssimo Serrão. Cruz Rodrigues,
sublinhando o carácter de «comunidade de destino» e de «comunidade intemporal» da
nação, considerou que é ela que individualiza o sujeito e a sua sociedade face aos
indivíduos e às comunidades de outros espaços nacionais – nacionalismo como
diferenciação étnico-cultural. Imperativo realizado e transmitido às novas gerações
através dos séculos, a nação «dá-nos no universal um lugar próprio, específico, distinto,
à parte». Para o autor, além de diferenciadora e individualizadora, a nação não significava
o conflito ou a negação dos interesses ou do direito de existência de outras nações. Pelo
contrário, seria pelas características únicas da sua nação e do seu povo que os Estados se
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deveriam inserir e participar no concerto das nações, fazendo respeitar as suas
particularidades e acomodando as dos outros. Quanto à perenidade do projecto, do
vínculo e dos laços de solidariedade nacionais, Cruz Rodrigues reafirmou o sagrado
compromisso que os homens do presente devem manter com os antepassados mortos e
com os descendentes futuros. Deste modo, nenhum homem, nenhum grupo, nenhum
partido, nenhuma geração poderia assenhorear-se da pátria e colocá-la ao seu serviço.
Comunidade de destino permanente, «a Pátria é como um projecto concebido e melhorado
por sucessivas experiências, transformado em obra nas etapas da história. Parar, não o
concretizar, transformá-lo gravemente, seria traí-lo e à herança recebida. Haverá povos
que vivem sem projecto, no dia-a-dia das funções meramente digestivas, de subsistência,
sem História» – Portugal, neste caso, teria visto o seu projecto traído e abandonado após
25 de Abril de 1974, sobretudo pelo processo de descolonização que se lhe seguiu. Nas
condições da sua época, e dado que via nele uma construção política imune aos abalos e
à transitoriedade históricos, o Estado teria de ser o «principal depositário, o [...] principal
defensor e protector, o [...] principal realizador» dos desígnios, dos interesses, das
tradições, da missão e do projecto nacionais1471.
A sacralidade e a primazia da nação sobre todas as outras coisas e valores advinhalhe, precisamente, de ser uma construção secular e, acima de tudo, de a sua missão e
finalidade serem uma emanação da essência do povo. De acordo com a visão essencialista
da Direita radical, nada nesse percurso ficaria a dever-se ao acaso, à sorte ou ao azar.
Como lembrou Franco Nogueira, «uma Nação não é um acidente mas uma realidade» que
se consubstancia e se afirma sob a forma de «uma visão, uma ideia, um conceito do seu
país. [...] Uma imagem do seu passado, um quadro do seu presente, uma perspectiva do
seu futuro. [...] Uma consciência das suas raízes, dos seus interesses, dos seus meios, dos
seus objectivos. [...] Uma sensação quase física da sua pátria no espaço e no tempo»1472.
Imbuídos e conscientes de todos os elementos destacados por Franco Nogueira, marcados
por eles, os indivíduos de uma comunidade nacional sempre se teriam dedicado, num
processo histórico contínuo, à construção e ao enriquecimento do mesmo ideal de nação
– cientes da sua essência e do seu destino, conhecedores dos meios a utilizar e dos
caminhos a percorrer, nada poderia ser obra do acaso. Ou se respeitava e cumpria o
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projecto nacional, honrando os mortos e cuidando do porvir, ou, independentemente das
motivações e das intenções, se desobedecia e transfigurava o desígnio nacional, traindo
os homens modelares de antanho e condenando as gerações futuras à perda da
consciência, dos valores e da essência nacionais; à alienação, até, da própria
independência territorial e espiritual e da possibilidade de retomarem a missão nacional
aviltada e interrompida. Por conseguinte, de acordo com Jaime Nogueira Pinto, o desejo
de conservar o território e a tradição e de realizar o projecto nacional dependiam da
vitalidade e da vontade nacionais, de um patriotismo consciente do valor insuperável «do
vínculo histórico-jurídico e político que prende um homem à comunidade nacional onde
nasceu e o leva a sacrificar-lhe, em casos limite, a vida». A acção desmoralizante das
forças anti-nação – quintas-colunas internas ou inimigos externos –, os períodos de
estagnação potenciadores da letargia, da alienação e da falta de criatividade e de ímpeto
nacionalistas e os momentos de crise geradores de incertezas e de dúvidas poderiam
minar, diminuir ou destruir essa vitalidade e esse querer nacionais de defender e de
engrandecer a nação. Desse modo, poderia ser conveniente que, ocasionalmente, os povos
façam prova desses sentimentos, de forma a conseguirem manter-se na senda trilhada ao
longo dos séculos pelos seus antepassados, revigorando-se a si, ao espírito nacional e à
pátria. Nogueira Pinto considerou mesmo imprescindível essa prova de vida e de vontade.
No seu entendimento, «a vontade histórica de viver de um Povo tem, às vezes, que ser
testada e provada, no campo das armas, pelo sangue e pelo aço. Os moralistas dirão, e
com razões, que isso é mau; [...] mas, na História, há, e haverá sempre, situações de
confronto agonal. Recusá-lo é, pelo menos, tão imbecil e suicida, como provocá-los por
motivos fúteis»1473. Por conseguinte, não só a vontade nacional seria testada aquando de
ataques e de tentativas de subversão externas – tidas como naturais e inevitáveis –, como
o sentimento e o fervor nacionalistas beneficiariam, pelo seu reavivamento, do confronto
bélico, de serem causa de vida ou de morte, de serem motivo de sacrifício e de sagrarem
novos mártires e heróis pátrios.
De resto, como afirmou Joaquim Veríssimo Serrão no Jornal Português de
Economia & Finanças, «não pode haver limitações a esse sentimento intangível e
profundo». Incondicionais, ilimitados, vitais e perenes o amor e a devoção pela nação que
tornar-se-iam a «razão de ser e justificar a nossa maneira de estar no Mundo». Seriam a
justificação da própria existência e finalidade dos homens, individual e nacionalmente
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considerados: enquadravam-nos e definiam-lhes o compasso moral, ético e teleológico
pelo qual poderiam guiar as suas vidas de acordo com o interesse da nação, realizando-se
no cumprimento do seu interesse e do seu projecto e dando-lhe como propósito autorealizador a defesa daquela forma de ser e de estar e daquela formação geográfica, se
necessário sacrificando a própria vida em prol desse ideal supremo. Um sentimento e um
vínculo ao território, à tradição e à história nacionais que, para o autor, não eram o produto
de uma construção ideológica, de um figurino político-institucional transitório ou de
interesses circunstanciais da classe dominante. Esse tipo de motivações menores não
poderia, de modo algum, gerar «um afecto de natureza permanente e que é uma constante
do nosso espírito. O ideal da Pátria tem, pois, de buscar outras raízes, porque se nutre do
apego à terra, dos laços do sangue, do culto da língua e da força da tradição, sendo a
herança multissecular que une a consciência do homem aos imperativos da História»1474.
Tratando-se de uma herança cumulativa e intemporal, a sua realização poder-se-ia apenas
almejar, lograr e prosseguir no vínculo entre passado, presente e futuro. Além disso, como
cria a Direita e afirmou Jaime Nogueira Pinto em Setembro de 1982, «a memória histórica
e a vontade política são duas condições sine qua non para a existência e a prosperidade
de uma Nação. Ainda mais quando essa Nação se chama Portugal, nasceu e se manteve
sobretudo pela Vontade do Povo e dos governantes através das vicissitudes, perigos e
regimes diversos, numa tensão trágica, de equilíbrios e balanços de poder»1475.
É essa memória histórica e essa vontade política ou herança multissecular,
cumulativa e comunidade de destino, que nos dedicaremos a estudar nos próximos pontos
deste capítulo, cuidando de entender e discutir a elaboração teórica e discursiva que a
Direita fez da história de Portugal, do que nela encontrou de essencial e de definidor dos
pretensos projecto e desígnio nacionais e de que modo viu o lugar e o papel do «outro»
na celebrada epopeia da expansão (colonial) portuguesa. Avaliar-se-ão também o impacto
da perda do império colonial – motivo material do projecto nacional português – e as
propostas de novos objectivos aos quais consagrar a existência presente e, sobretudo,
futura do país.
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6.1 – «A Pátria é um dever entre o berço e o caixão»: eixos estruturantes do
pensamento nacionalista português
Inserindo-se nos eixos gerais e estruturantes do pensamento nacionalista, a
variante portuguesa, tal como todas as outras, considerava revestir-se de elementos
particulares ou, pelo menos, pretendia-se individualizada por características únicas e
qualitativamente distintivas face aos demais fenómenos nacionalistas europeus. A
diferenciação seria, antes de mais, imposta por uma mundividência e por um modo de se
ver e de se pensar marcados pelo particularismo, pelo exclusivismo, pelo essencialismo
e, sobretudo, pela oposição ao «outro» – dissemelhanças que não têm, obrigatoriamente,
de ser dirimidas no plano bélico, no discurso agressivo em relação ao estrangeiro ou no
ódio chauvinista. No fundo, qualquer nacionalismo assenta na ideia de que a sua pátria, o
seu povo e o seu Estado são os eleitos e que os seus interesses devem sobrepor-se a
quaisquer conveniências ou concertos internacionais. Seria, então, simplesmente, uma
distinção existencial: determinado povo constituiu uma nação e um Estado e partilha uma
história comum porque é diferente, material e espiritualmente diverso em relação às
comunidades nacionais próximas – não importando, para já, o que motivaria esse
contraste. Este rudimento da doutrina nacionalista é ainda mais vincado nas narrativas
históricas acerca dos períodos em que a nação conquistou a sua independência ou a viu
atacada, sonegada e reconquistada. É esse, também, o caso português.
Com efeito, a Direita radical destacou, sobremaneira, o facto de a origem
fundacional do reino estar inextricavelmente ligada à rejeição da tutela castelhana sobre
os territórios do Condado Portucalense (sobretudo pela aristocracia local), de essa
oposição se ter manifestado militarmente e de a independência se ter conquistado, na
prática, pela força das espadas. Realçou ainda a peculiaridade de a forma encontrada pelos
primeiros monarcas portugueses para assegurar essa autonomia política ter sido a
expansão para Sul, antagonizando-se com os mouros. De resto, como sublinhou António
Quadros, havia, na Direita, a convicção de que a independência nacional se lograra em
função de uma dupla tensão entre a defesa em relação às pretensões hegemónicas e
centralistas de Castela e a expansão territorial, primeiro na Península e, depois, no

488

mundo1476. Portugal seria, em primeiro lugar, uma realidade por força da «vontade
política dos portugueses». De acordo com Jaime Nogueira Pinto,
a vontade política é [...] um factor anímico que leva à resistência nacional [...] e inspira uma
grande política e estratégia [...]; esta estratégia racionaliza e ordena o poder do Estado [...],
realiza a sua organização e optimização com vista a um máximo do poder nacional, consegue
e impõe o consenso no interior da comunidade, pensa, constrói e leva a cabo, em suma, um
projecto nacional1477.

Se, nos momentos considerados de apogeu, glória e concretização do ideal pátrio,
essa vontade política era fundamental e visível, constituindo a força motriz que
possibilitava o desenvolvimento máximo das capacidades e das forças nacionais, era nos
momentos de crise e de declínio que ela era mais necessária e se revelava, invariavelmente
e por motivos distintos, mais ausente, incerta, conflituante e temerosa. Por isso, à vontade
política afirmada por um povo nacional deveria corresponder uma liderança carismática
e mobilizadora, ciente do caminho a trilhar, sem receio dos escolhos que inevitavelmente
teria de enfrentar, e decidida, no seu papel de guia, a obter a maximização do poder
nacional. Por outro lado, como defendeu António Quadros relativamente ao Portugal do
pós-25 de Abril, essa vontade política – critério de independência e de sobrevivência das
nações – deveria ser reflexo de um «ímpeto vital», de «saúde mental» e de «energia
criadora» que teriam de se expressar numa «paideia» que munisse os indivíduos das
certezas e das verdades perenes e lhes recuperasse o espírito do materialismo em que
haviam sido mergulhados, permitindo-lhes, desse modo, exercer condignamente os seus
direitos políticos e inserir-se correctamente no fio da História. Para ressuscitar e/ou
robustecer essa vontade política do povo português, ter-se-ia, então, de restaurar a
«univocidade (plural embora) de um pensamento, de uma literatura, de um teatro, de um
sistema de educação, de uma organização política, de um código de valores, aliados para
a formação do tipo humano e social do cidadão vitalmente empenhado no seu
direccionismo ou teleonomia, no seu projecto transtemporal, na assunção plena da sua
identidade ou da sua realidade espiritual»1478. O carácter determinante da vontade
enquanto força de existência política independente foi sublinhado, ainda, por João Bigotte
Chorão, quando afirmou que «a autonomia de Portugal na Península e na Europa e a
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projecção de Portugal no Mundo devem-se unicamente à vontade portuguesa – essa
vontade que, em diferentes épocas, teve uma voz para a exprimir e mãos para a
executar»1479, e também por Franco Nogueira, que, a propósito do quarto centenário da
morte de Luís de Camões, defendeu que o poeta terá apontado a todos os que se lhe
seguiram «que a hora será sempre portuguesa para Portugal se nós tivermos uma vontade
política nacional. Portugal – é querermos ser portugueses»1480. O poder e a grandeza da
comunidade nacional eram entendidos, antes de mais, como estando profundamente
dependentes de uma vontade popular vitalista ou, mais sinteticamente, na «vontade como
poder».
Ora, essa vontade seria, antes de mais, demonstrada pelos homens de cultura,
pelos governantes de turno, pelas altas patentes militares, pelo topo da hierarquia
eclesiástica, pelos engenhosos e pelos empreendedores. Em suma, o escol ou a elite
nacional.
Amorim de Carvalho – que, note-se, não deve ser conotado com o campo político
da Extrema-Direita ou, sequer, da Filosofia Portuguesa – desenvolveu um pensamento
sobre as origens e os momentos determinantes da vida da nação que aponta, precisamente,
para o papel crucial desenvolvido pelas elites e que fica expresso, nomeadamente no que
concerne à «dualidade massa-elite», no seguinte quadro elaborado pelo autor:
Quadro 3: Dualidade Massa-Elite segundo Amorim de Carvalho
Massa
a) Tendência para sobrestimar os bens materiais e
económicos.
b) Sentimento egoísta da apropriação.
c) Sentimento da luta económica; princípio da
capacidade económica (a cada um segundo o seu
trabalho).
d) Sentimento de classe, sobretudo nas situações
extremas de riqueza (plutocracia) e de pobreza
(proletariado).
e) Pensar e sentir de expressão colectiva, mas
visando o interesse pessoal.
f) Inserção no estatisticamente previsível, no mais
ou menos estável (sociologia).
g) Força subdeterminante mas susceptível de ser
dominada.

Elite
a) Tendência para valorizar o espiritual e o
ideológico.
b) Sentimento altruísta do dom.
c) Sentimento da solidariedade; princípio da
diferença das capacidades humanas, mas cada um
tendo o mesmo direito à vida (a cada um segundo
as suas necessidades).
d) Tendência para a perda do sentido económico
de classe, ou para se situar espontaneamente numa
classe média.
e) Pensar e sentir de expressão pessoal, mas
visando o interesse colectivo.
f) Inserção no imprevisível, no mais ou menos
instável: cada um com a sua maneira de ser
(política ou sociologia dinâmica).
g) Força sobredeterminante e condutora.
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h) Sentimento das comodidades e das vantagens
materiais acima da liberdade e dos valores
espirituais.
i) Reacções e rebeliões colectivas mais ou menos
efémeras, emocionais e sugestionadas.
j) Conformismo e capacidade menor ou maior de
submissão, com adaptação às condições sociais e
políticas que são impostas pela força ou pelo
endoutrinamento.
k) Integração mais ou menos fácil na organização.
l) Pensamento de slogans, decisões políticas e
adesão aos partidos de maneira irracional ou
mística.
m) Capacidade receptiva a certos valores culturais
colectivos: desporto, exposições, espectáculos,
movimentos de solidariedade, festas, religiões (nos
seus aspectos mais exteriores e rituais), etc.
n) Apreensão do progresso material, com o poder
prático de o realizar e de se adaptar a ele.
o) Desejo de ser admirado em razão dos seus bens
materiais (riqueza) e das suas posições sociais
hierárquicas.

h) Sentimento da liberdade e dos valores
espirituais acima das comodidades e das vantagens
materiais.
i) Reacções mais ou menos duráveis, pessoais,
com poder de sugestão.
j) Inconformismo e uma menor ou maior
incapacidade de submissão, com inadaptação às
condições sociais e políticas impostas pela força ou
pelo endoutrinamento.
k) Poder organizador.
l) Pensamento reflectido, análise crítica, decisão
racional capaz de romper as suas ligações com os
partidos.
m) Capacidade receptiva aos valores da cultura
superior de criação pessoal: arte, crítica, ciência,
filosofia; ou constituindo a mentalidade social nos
níveis mais elevados: moral, direito, religião (no
seu conteúdo mais intelectual e simbólico); etc.
n) Intuição do progresso espiritual e ético, com o
poder de formular os seus princípios.
o) Desejo de ser admirado em razão dos seus
próprios méritos intelectuais e morais (espírito) e
do seu lugar nos postos de intervenção políticosocial.

Fonte: CARVALHO, Amorim – O Fim Histórico de Portugal. Porto: Prometeu, 1977, p. 22-23.

As capacidades, apetências e valores que caracterizam o indivíduo-massa são,
como resulta evidente, incompatíveis com os projectos colectivos de engrandecimento
nacional. Maculado pelo materialismo, pelo classismo, pelo individualismo, pelo
conformismo, pelo seguidismo acrítico, pela vaidade e pela fraca propensão ou
capacidade de apreensão intelectual, o indivíduo-massa tenderia sempre a tornar-se
agente de fragmentação ou de dissolução dos laços de solidariedade nacional, a sobrepor
os seus interesses individuais, partidários ou de classe acima aos desígnios pátrios e a
privilegiar a realização das suas aspirações materiais, a alimentar a sua vaidade e a diluirse numa amálgama social marcada pelo mesmo egoísmo e pela mesma ausência de
conteúdo futurível. Por conseguinte, recusar-se-ia a contribuir para a secular missão
nacional e a preterir o seu bem-estar em função dos fins históricos do país. Pelo contrário,
no extremo oposto, Amorim de Carvalho atribuiu ao indivíduo-elite a moral, a vitalidade,
a força, a inteligência, o desprendimento material, a elevação espiritual, intelectual e
cultural e o profundo sentido dos imperativos nacionais. Deste modo, cuidando mais do
espiritual e do ideológico do que do material, olhando mais ao intangível, imaterial e
intemporal do que às realidades concretas do seu tempo, consciente das naturais
desigualdades entre os homens mas não abdicando da solidariedade e da realização
colectiva, demonstrando dotes de criação, de condução, de governação, de
inconformismo, de insubmissão e de reflexão crítica e racional, o homem-elite colocaria
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sempre a sua acção ao serviço da comunidade e da nação. De acordo com o autor, era
evidente que nos momentos de apogeu nacional e da presença de Portugal no mundo teria
sido o carácter de homem-elite a predominar, impelindo a massa popular a agir da mesma
forma, modelando-a, guiando-a e contrariando-lhe a propensão para o egoísmo e para a
diluição alienante na sociedade de massas. Os episódios de crise, de declínio, de perda da
independência ou de diminuição geográfica e demográfica teriam sido o resultado de uma
desorientação moral e espiritual colectiva que permitira que os sentimentos e os princípios
do homem-massa triunfassem no país. Para Amorim de Carvalho, são acontecimentos
reveladores da vontade, da força e da determinação dessa elite nacional o processo que
conduziu à independência do Condado Portucalense, a Revolução de 1383-1385, o início
da expansão colonial e a restauração da independência em 1640. De sinal contrário, de
predomínio do homem-massa, apontou a atitude popular perante a perda da
independência em 1580 e a desordem, a deserção e o incitamento ao abandono do império
colonial que se teriam acentuado nas Forças Armadas Portuguesas a partir de 1973. Mais,
como sublinhou Amorim de Carvalho, a própria consciência nacional, a noção de
pertença e de ligação comum a um mesmo «território, comunidade e tradição histórica»,
surge primeiro entre a aristocracia – é um despertar nacional elitista – que, depois, a
repassa, inculca e naturaliza entre as massas. Apontando para uma relação dialéctica do
reforço do sentimento nacional entre elite e massa, o autor defendeu que, «quando o povo
começa a ter uma representatividade política, [...] começa a receber no seu pensamento e
na sua sensibilidade a ideia elítica da pátria e, por sua vez, reforça esta ideia no
pensamento e na sensibilidade das elites dirigentes»1481.
Tendo por base a apresentação e a discussão das principais teses de Amorim de
Carvalho sobre a formação e a teleologia de Portugal – por coincidentes, nesta matéria,
com a perspectiva direitista –, resulta mais clara a associação que a Direita radical fez
entre o sentimento nacionalista por si veiculado e uma pretensa consciência nacional
surgida nos alvores da nacionalidade e sublimada pelos intervenientes e dirigentes
daquilo que teriam sido os períodos áureos da história portuguesa. Do mesmo modo, esta
interpretação histórica e filosófica do passado permitia ao campo nacionalista reivindicar
o papel de defensor e de continuador da secular missão pátria, de agente corrector dos
desvios e das traições ao ideal nacional que se teriam verificado e de fiel depositário da
memória e do exemplo dos homens-elite que, no passado, engrandeceram a nação. Uma
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continuidade e constante histórica do nacionalismo que seria explicada, de acordo com
Joaquim Veríssimo Serrão, pela «radicação aos valores do Espírito» no povo português
desse ideal pátrio – «é que os grandes povos, como o foi Portugal, vivem sobretudo da
sua imensa força espiritual» (a utilização do pretérito perfeito é bem denotativa da forma
pessimista com que Veríssimo Serrão, e a Direita, encarava o presente e o futuro do país).
Resultado de uma ideia e de uma vontade consubstanciadas em realidade territorial e
política e de uma tensão «defesa-expansão» resolvidas na colonização, Portugal fora obra
do empenho criativo e construtivo de muitos homens. Veríssimo Serrão destacou, a este
propósito: i) «os velhos monarcas, símbolos da independência, e os cavaleiros e soldados
que defenderam a terra portuguesa da cobiça dos inimigos»; ii) os burocratas e os
funcionários régios que administraram convenientemente o tesouro real; iii) a Igreja; iv)
os diplomatas; v) os homens-bons dos concelhos; vi) «os lavradores, que arrotearam os
campos para criar melhores condições de vida num aglomerado de economia pobre»; vii)
«os marinheiros, que arrostaram com as procelas do Oceano para levar a mensagem
lusíada ao Mundo desconhecido»; viii) os colonizadores, que «souberam erguer, com fé
e pertinácia, novas Pátrias à imagem da Pátria maior»; ix) os missionários; x) os
mercadores; xi) os intelectuais; e xii) os cientistas. Neste extenso rol de construtores da
pátria descrito por Veríssimo Serrão ressaltam duas evidências: a) a maioria dos actores
enunciados está relacionada com o império colonial; b) até tendo em conta o elemento
apontado atrás, a ausência e invisibilidade total do «outro» da colonização, dos povos
nativos. Conhecedor da sua história, apegado às suas raízes e tradições e ciente da missão
do país, todo o indivíduo nacional estaria preparado e motivado para continuar Portugal
e consciente de ser o herdeiro «dos grandes homens que a morte calou e que pedem apenas
que os respeitemos [...] Ai de nós, se não ouvirmos o seu chamamento que vem dos
túmulos, dos sertões e dos oceanos! Ai de nós, se não sentirmos na carne e no sangue o
que representam os seus ossos “pelo Mundo em pedaços repartidos”!»1482. Assim, imporse-ia no momento presente – de pretensa crise aguda da identidade, da vontade e do
projecto nacionais – incutir nas novas gerações este sentimento nacionalista informado
pela visão da História atrás descrita, permitindo que, no futuro, os mais jovens pudessem
retomar o respeito e o cumprimento dos desígnios pátrios. Entre a juventude, dever-se-ia
cultivar e estimular o espírito que guiara os fundadores da pátria e que animara as elites
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que conduziram Portugal ao seu apogeu: «a nossa vocação para a Cruzada» e para a
realização além-mar1483.
Portugal era, então, para a Direita radical, mais do que a área física do seu
território, mais do que a terra, os rios e as montanhas contidos dentro dos seus limites
geográficos e mais do que as suas instituições e os seus governantes. Era, sobretudo, um
espírito, uma vontade, um sentido, uma forma de estar no mundo e uma cultura. Valia,
essencialmente, pela sua existência e pela sua expressão imaterial, assim como o povo
que lhe dera forma – população concebida de forma abstracta de modo a coincidir, nas
suas características, com a moral e o desígnio nacionais. Nas palavras de António
Quadros, Portugal «é uma língua, é um pensamento virtual, é uma cultura, é uma
memória, é uma saudade... e tem de ser também os portugueses»1484. Seriam a vontade e
o empenho de continuar a cumprir o destino português que guiariam o povo, tal como os
fundadores da nacionalidade e os homens da expansão colonial, à imperiosa tarefa de
retomar o engrandecimento e a realização do país. Isto porque, como sublinhou Fernando
Pacheco de Amorim, para a Direita «não há [...] só estômago no homem, mas sobretudo
ânsia de perfeição, isto é, são os motivos de ordem moral ou espiritual, e não a ciência e
a técnica, quem comanda as angústias dos homens nos caminhos da História»1485. Este
predomínio das motivações de ordem moral ou espiritual sobre a conduta dos indivíduos
faria com que o seu comportamento natural e construtivo fosse a submissão aos interesses
e projecto nacionais, neles se realizando e encontrando resposta para as suas angústias,
descortinando na história e nos heróis pátrios o sentido da sua existência e a missão a que
deviam consagrar as suas vidas, tornando-se imunes, desse modo, aos vícios dilacerantes
do materialismo e do internacionalismo e aos erros do passado. Regressando à fidelidade
a esta concepção de portugalidade, aperceber-se-iam os portugueses de que «Portugal
vem do passado, está no presente e vai para o futuro. É apenas preciso no meio das
trapaças do presente, no meio das nuvens de poeira que os trapaceiros levantam do chão,
redescobrir os elos da nossa continuidade»1486.
Esses elos de continuidade seriam a história e a cultura. A rememoração do que
se considerava ser o passado heróico dos portugueses e da presença e expressão
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portuguesa no mundo, o culto público dos heróis e dos mártires da nação e do império e
a recuperação de um ensino glorificador da história nacional seriam cruciais para o
reacendimento do facho nacionalista no espírito e nas consciências das novas gerações e
para que estas se sentissem herdeiras e continuadoras de «uma Raça de Pioneiros e de
Senhores». Cientes, enfim, da devoção que deviam aos «elementos míticos da
nacionalidade» – «um pai fundador, um herói, uma figura de excepção» – e aos seus
símbolos – «a bandeira, o hino, as armas, toda uma tradição de identidade e evocações
plásticas. [...] aos grandes nomes do passado, aos Heróis, aos Pioneiros, aos Santos, aos
Navegadores, à Literatura, à Língua Pátria»1487. Para compreender esta questão, são
igualmente fundamentais os contributos dados por Domingos de Mascarenhas e Adriano
Moreira em Portugalidade: Biografia duma Nação e O Novíssimo Príncipe,
respectivamente. Para Mascarenhas, a autonomia e a independência de um povo advêmlhe, antes de mais, do correcto e profundo conhecimento e compreensão do seu passado,
daquilo a que a história e os antepassados o obrigariam no presente e dos imperativos
nacionais a ter em conta relativamente à projecção, preparação e construção do futuro.
Até porque, do outro, do estrangeiro, poderia apenas esperar-se «oposição e
antagonismo». Logo, o primeiro passo para se defender dessa animosidade exterior
passaria por conhecer-se enquanto povo e tradição. O elemento crucial para garantir a
sobrevivência e a perenidade de uma nação não seria, simplesmente, a existência de um
Estado – «as valas-comuns da História estão cheias de Estados» –, mas sim a conservação
e o permanente reavivamento de um forte espírito nacionalista. Seria o povo, consciente
e orgulhosamente nacionalista, quem sustentaria, protegeria e fortaleceria o Estado e, por
isso, asseguraria a imortalidade da nação. Pelo que, concluía o autor, «as Nações
raramente morrem são por vezes dominadas e escravizadas. No entanto, se coincidem
com Pátrias autênticas, estão sempre prontas a ressurgir como Estados e Países».
Contudo, fez também notar Domingos Mascarenhas, esse fervor nacionalista e essa
vitalidade popular não eram produto de geração espontânea e careciam de uma acção e
de uma elite dirigente que os animassem, ensinassem e, pelo exemplo da sua conduta, os
personificassem. Deste modo, o Estado deveria assegurar, através do ensino, da imprensa
e da propaganda oficial, essa «pulsão do sentimento nacional, a pulsão do patriotismo.
Pulsão indispensável, imprescindível, para que um povo permaneça independente e livre,
decidido a prosseguir na sua marcha histórica, no seu caminho próprio, no seu caminho
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intransmissível». Não obstante, e apesar da relevância atribuída ao nacionalismo popular,
o povo surgia, na exposição de Mascarenhas, como mero sujeito passivo. Ou seja, sendo
determinante para a defesa da nação quando imbuído dessa paixão patriótica que
descreveu o autor, não tinha, por si só, a capacidade para se afirmar como agente
galvanizador desse espírito. Alguém haveria, forçosamente, de intermediar, de gerir e de
encaminhar o fervor nacionalista das massas. Como escreveu Domingos Mascarenhas,
«foram sempre os chefes quem orientou e comandou o povo português neste ou naquele
sentido. O povo [...] nunca fez, nem faz, nada por si. Esses chefes [...] actuaram por vezes
em consonância com as aspirações e vontade da grei; outras vezes, à grei quiseram impor
a sua vontade»1488. O povo surge-nos, assim, como uma mole amorfa, desprovida de
vontade, consciência ou convicções próprias e facilmente manipulável pelos que se
alcandorassem às posições de chefia do Estado. Se era indispensável à consecução dos
fins nacionais, a sua autonomia e a sua capacidade de juízo não poderiam ser
sobrevalorizadas, tendo já demonstrado, nos ciclos de «decadência» e de «opróbrio» –
como era, para a Extrema-Direita, o inaugurado em 25 de Abril de 1974 – que podia
mesmo ser letal e contribuir activamente para a destruição do país. Contudo, se bem
chefiado e tutelado, como ficara demonstrado nos períodos de «grandeza» nacional, era
portador da energia e da força vitais ao projecto imperial pátrio.
Adriano Moreira advogou, na obra atrás enunciada, uma perspectiva mais lata da
abrangência do sentimento nacionalista e da carga ontológica da história nacional. Para o
ex-ministro do Ultramar (1961-1963), a pátria portuguesa havia merecido uma
«veneração secular», alimentada pela «fé de que o patriotismo é parte fundamental dos
valores cívicos»1489. Veneração e fé que, desde o 25 de Abril, viriam a decair e a ser
combatidas e desencorajadas. Moreira considerava que o legado nacional não era
discutível e que não se poderia, por isso, escolher o que condenar e o que realçar em
função da ideologia do observador. Tudo, o positivo e o negativo, fazia,
inextricavelmente, parte da história e da forma de ser nacionais. Assim, exemplificou,
tanto faziam parte da herança cultural e histórica do povo português os navegadores como
os traficantes de escravos, a penetração no coração de África e o trabalho forçado, a
colonização do Brasil e os ataques aos índios, os que contribuíram para a perda da
independência em 1580 e os que a restauraram em 1640: «a Pátria não se escolhe,
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acontece. [...] A Pátria não é um estribo. A Pátria não é um acidente. A Pátria não é uma
ocasião. A Pátria não é um estorvo. A Pátria não é um peso. A Pátria é um dever entre o
berço e o caixão, as duas formas de total amor que tem para nos receber»1490. Caberia,
por conseguinte, ao Estado e aos seus chefes a responsabilidade maior de elaborar um
novo projecto nacional capaz de mobilizar o povo, sobretudo através da restauração do
conhecimento e do orgulho em toda a história portuguesa, e com eles restabelecer a
veneração e a fé nacionalistas que, entretanto, se haviam perdido.
Parte da solução para o reacendimento da chama nacionalista passaria, como
dissemos, pela educação. Para conquistar as novas gerações, urgia reverter as reformas
educativas levadas a cabo desde a Revolução, nomeadamente em relação ao ensino da
História. Esta disciplina estaria contaminada pela ideologia e pela mundividência
marxistas – doutrinando ao invés de educar – e, portanto, de elementos
desnacionalizantes, anti-patrióticos e veiculadores de uma perspectiva condenatória da
expansão colonial e do ciclo imperial – período que a Direita considerava o apogeu da
expressão portuguesa no mundo e aquele em que viveram muitos dos seus heróis e
mártires. Por conseguinte, era tarefa urgente lograr a recuperação de um ensino da história
nacional que fosse conforme à visão nacionalista. Como notou Pinharanda Gomes, «o
ensino da História Pátria deu a muitas gerações o retrato de um país vencedor, ao
defrontar os castelhanos e, nos míticos e heróicos, Deuladeu Martins e a Padeira de
Aljubarrota, surgiam quais personagens moventes e comoventes»1491. Com a Revolução,
ter-se-ia deixado de ministrar à juventude uma perspectiva histórica moralizante e
encorajadora e de se lhe oferecer o exemplo dos grandes heróis como guia ético e meta
aspiracional. Era, pois, vital para a sobrevivência de um Portugal independente e para a
formação de uma nova geração que pudesse projectar o seu futuro e realizá-lo na senda
do seu legado e vocação históricos, cuidar da história nacional e da forma como esta era
ensinada aos portugueses, sobretudo aos mais jovens. De resto, como frisou Joaquim
Veríssimo Serrão, as nações «não conhecem o destino da morte enquanto as gerações
guardarem a terra de origem, os vínculos da língua e do sentimento e o legado que as liga
ao passado». Pelo que, e apesar das adversidades e do combate que entendiam existir à
inculcação e à estimulação do espírito nacionalista, não poderiam os direitistas desistir
ou, tão pouco, afrouxar naquela que era a sua principal missão: transmitir, pela palavra,
pelo exemplo e pela acção, o testemunho desse Portugal «glorioso», dessa gesta de
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navegadores e de «construtores de novas pátrias» e dessa forma única de ser e estar no
mundo. Optimisticamente, Veríssimo Serrão considerava: «são os nossos filhos e netos,
os que desejam nesta hora inquieta continuar a missão que a História nos impõe. Nenhum
deles quer renegar os valores do Espírito que formaram a Nação portuguesa. [...] A nossa
geração não pode deixar morrer a esperança no coração da juventude»1492.
Contudo, e de modo a fortalecer a argumentação de que a crise então vivida era
transitória – à imagem de outras que o país já enfrentara e vencera, embora esta, devido
à perda do império colonial, fosse considerada a mais grave da longa história de Portugal
–, houve sempre a preocupação de demonstrar que o passado está repleto de momentos
de glória e de declínio, marcados, também, por graus diversos de intensidade. Se a
vontade nacional não se tivesse esgotado de vez, seria possível recuperar o país e,
provavelmente, dar início a uma nova fase de crescimento e esplendor, ou, por outras
palavras, seria viável retomar a missão nacional. Como realçou Carlos Oliveira nas
páginas de O Diabo, «essa sucessão de altos e baixos, [...] não acontece por mero acaso;
com efeito, um povo viril escolhe ou determina o seu caminho, consoante o uso que faz
das suas virtudes e potencialidades e conforme os esforços realizados para se manter fiel
à sua identidade»1493. Teria sido vontade nacional, devidamente estimulada e conduzida,
a possibilitar os momentos áureos de grandeza. O enfraquecimento dessa energia e a falta
de qualidade ou a traição das chefias tinham sempre redundado em períodos de
decadência. Havia, não obstante, que celebrar os feitos que teriam imortalizado Portugal
e os portugueses na história mundial, despertando orgulho e sentido de dever àqueles que,
no presente, encarnavam o legado e a missão: ao olhar para o passado, deviam descobrir
a sua vocação, a sua aspiração maior, o seu propósito e a sua razão de existir, não só
enquanto indivíduos mas, sobretudo, enquanto membros de uma comunidade cultural e
histórica. A exaltação dos êxitos pretéritos, a compreensão da essência nacional como
sendo fundamentalmente marcada pela fé católica, pelo espírito aventureiro e pelo pendor
ecuménico, a recusa da auto-condenação pelos danos que a empresa colonial portuguesa
pudesse ter causado e a apologia desse Portugal destemido e engenhoso, prosélito e
tolerante e que se cumpria repartindo-se pelo globo deveriam permitir que fosse
recuperada a consciência de que
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ser português é uma honra e uma responsabilidade. Uma honra por se tratar de uma Pátria
gloriosa, com uma história cheia de grandeza, de heroísmo e ideal. [...] Mas é, do mesmo
modo, uma responsabilidade. De facto, os mortos mandam e a sua vida, o seu labor e o seu
exemplo, são voz insistente a clamar e a apontar um caminho de sacrifício e de fidelidade
que a todos lance na construção de um futuro que esteja na linha e sequência da grandeza do
passado. Ninguém deverá ficar preso ao passado. Ninguém deverá esquecer o passado. Nele
há uma lição veneranda. O passado glorioso, construtivo, promotor do progresso, serve como
exemplo a seguir. O passado penumbroso, errado, criminoso, serve, ainda, como lição do que
deve ser evitado e repudiado por todos.1494

Inspirados por esta lição, deveriam os portugueses relançar-se na obra secular do
país, rejeitando e abolindo tudo o que, no presente, os afastasse desse ideal de
portugalidade, atentasse contra os valores e os heróis perenes da nação e que vilipendiasse
a memória, os feitos e os homens da fundação, da expansão, da restauração da
independência e da defesa do império colonial. Para a Extrema-Direita, era urgente que
se calassem, de uma vez para sempre «as vozes do ódio! Que sejam tratados, como
traidores e renegados que são, os que desprezam a nossa História e as nossas tradições!
Que cessem desuniões, raivas mesquinhas, querelas sem motivo»1495 e que, enfim, se
desenvolvessem todos os esforços possíveis para salvar o que ainda pudesse ser salvo do
Portugal idealizado pelo nacionalismo português.

6.2 – «Vertigem do mar, da distância, do infinito»: considerações sobre a ontologia
e a teleologia nacionais
Reflectiremos agora sobre os aspectos teleológicos e ônticos do nacionalismo
português, assim como acerca da visão direitista no que concerne ao colonialismo
nacional. Importa, em primeiro lugar, sublinhar que, tal como ficou explícito, a convicção
de que Portugal tem uma missão, ou, pelo menos, uma vocação universalista à qual não
se pode furtar, e de que os portugueses têm características únicas que os diferenciam e os
individualizam dos demais povos, não é exclusiva da Direita radical. Nem o foi, sobretudo
até à entrada do país na Comunidade Económica Europeia, a discussão acerca do projecto
político de Portugal e da sua orientação e finalidade. Com efeito, independentemente de
se filiarem na Esquerda ou na Direita, pese embora com argumentos, fundamentos e
mundivisões diversos, os pensadores que partiam de uma concepção essencialista da
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nacionalidade tenderam a privilegiar a defesa da predisposição histórica para a realização
além-mar ou para lá do estreito confinamento territorial na Península Ibérica e da periferia
em relação à Europa – o atlantismo. A estes, opunham-se os que advogavam que o destino
e a viabilidade nacionais se encontravam dependentes de uma (re)aproximação à Europa,
vendo na participação activa na vida política, económica e cultural do continente o
caminho do progresso e do desenvolvimento do país – o europeísmo. Por agora, importa,
então, compreender como é que a Direita radical interpretou e definiu a teleologia
nacional, identificando o que considerava terem sido as linhas constantes da acção
portuguesa ao longo dos séculos, o sentido para o qual apontava essa permanência do
pensamento e da vontade nacionais e a missão e a finalidade que neles se poderiam
encontrar.
A razão e o modo de ser portugueses não só seriam vitais à sobrevivência da nação
e independentes da formulação e da adesão consciente dos indivíduos a esse ideal pátrio,
como radicariam, em alguns casos, em realidades históricas bem anteriores à formação
da nacionalidade e ao percurso comum verificado a partir desse momento fundacional.
Imperativo perene do qual os sujeitos não se poderiam desvincular ou furtar, sob pena de
matarem a nação, não era também susceptível de adaptação, transformação ou inversão.
Como realçou António Quadros, «a cada povo é proposto um ideal diferente de
realização da humanidade», pelo que a única atitude racional e de fidelidade para com a
missão que fora confiada a Portugal e aos portugueses seria aceitar e dar cumprimento a
esse destino e a essa mundividência. Esta última, de acordo com o autor, seria
determinada pela composição étnica da população nacional, pelo grau de unidade e de
estrutura linguísticas, pelo enquadramento cultural, «pelo seu sistema de ideias, mitos e
tendências afectivas», pelo modo, cadência e sentido da sua evolução orgânica e territorial
e, por fim, pelo conjunto das experiências colectivamente vividas numa lógica de
acumulação hereditária1496. Deste modo, a compreensão direitista acerca do projecto
nacional português resultava de um ideal fixista e dogmático formulado a partir de uma
concepção particularista e essencialista dos vínculos estabelecidos entre os portugueses e
de uma leitura determinista da história de Portugal – necessariamente ideológica e
predisposta a encontrar no pretérito a fundamentação da doutrina nacionalista. Como
vimos antes, para a realização do projecto nacional seria imprescindível a existência de
uma forte vontade da comunidade. Essa vontade deveria, no caso vertente, traduzir-se em
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patriotismo. Este assume, evidentemente, expressões e graus diversos: pode ou não ser
um sentimento democrático, pode contemplar apenas uma política soberanista ou uma
autarcia e um encerramento ao exterior absolutos, pode ser inclusivo e tolerante ou
xenófobo e racista, e pode ser paixão momentânea ou vivência constante, informada e,
por conseguinte, perene e consciente. No seu extremo, como defendido pela Direita
radical e por forma a evitar uma confusão entre conceitos, transforma-se em nacionalismo
– também ele susceptível de comportar diversos níveis de intensidade e de conduzir a
diferentes orientações e acções políticas.
Entendendo que, sobretudo desde o 25 de Abril de 1974, o sentimento patriótico
dos portugueses fora seriamente abalado, que ideologias estranhas e contraditórias ao
modo de ser e de estar português e que interesses estrangeiros haviam, de modo
deliberado, atingido o projecto nacional na sua expressão mais sensível e determinante (o
império), António Quadros defendeu que passaram a predominar as manifestações de
«patriotismo emocional». Este, como paixão momentânea e fugaz que era, revelava-se,
singelo reflexo inconsciente colectivo, aquando, por exemplo, da realização de um evento
desportivo no qual Portugal estivesse representado, podendo assumir, temporariamente,
uma grande intensidade e congregar a maioria da população, para, logo depois, se esvaziar
abruptamente e esgotar, deixando de surtir qualquer efeito. Era mais uma irrupção de
afecto adormecido e presente no espírito dos sujeitos como herança genética e como
ligação irracional ao território e à comunidade de origem do que a exteriorização de uma
vinculação racional e consciente ao desígnio nacional, de uma adesão total ao ideal pátrio
e, em suma, de uma vontade política colectiva. Pelo que, considerava Quadros, «o
patriotismo familiar, habitual, e espontâneo não é suficiente para fundamentar uma
convicção patriótica resistente, coerente e à prova de todos os desafios exteriores, modas
e ideologias deformadoras»1497. Essa convicção estaria, então, dependente da formulação
de uma «patriosofia»1498 que, além de bem fundamentada e observante das verdades
eternas da vida nacional, potenciasse a comunhão de todos os indivíduos nessa vontade
de ser português como teria acontecido com os seus antepassados heróicos da fundação e
da expansão. Do modo como foi proposta por António Quadros, essa patriosofia
implicaria, em primeiro lugar, assimilar que «Portugal e o espírito português, em seus
arquétipos, símbolos, mitos, são nomes significativos [...] de uma realidade anterior e
transcendente aos limites históricos da autonomia política» do Condado Portucalense e
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da fixação das fronteiras físicas do território1499. Na meditação do autor, as raízes dos
aspectos estruturantes do espírito português e da sua original forma de estar no mundo
encontrar-se-iam a milhares de anos da fundação do reino, na civilização atlântida. Sob
um prisma providencialista e místico da história que informou também, entre outros
autores, Dalila Pereira da Costa, João de Almeida e Manuel da Cruz Malpique1500,
António Quadros defendeu que era essa descendência directa do homem atlante que
justificaria e explicaria
o primeiro mistério da terra marítima portuguesa, terra sagrada, onde se terá dado [...] a
metamorfose culminante do homem rupestre e mágico no homem viandante e espiritual,
vivendo em aurora da religião dinâmica e solar que presidiu ao despertar do género humano
para o seu prodigioso destino e fazendo o seu apostolado numa empresa marítima que foi o
paradigma, até religioso, da que caberia mais tarde aos portugueses [...] realizar.1501

Se o arquétipo do homem português era o atlante e se o modo de estar e a missão
a desempenhar no mundo eram os mesmos da Atlântida, então, natural seria que, desde
cedo, os sonhos e as aspirações do país se tivessem concentrado no Atlântico e não no
continente onde se situava o seu exíguo território – entalado no extremo ocidental da
Europa, Portugal terá visto no mar um prolongamento natural da sua terra e a promessa
do seu desenvolvimento e da sua expansão e realização no mundo. Deste modo, os
portugueses seriam herdeiros de uma civilização que teria já dado origem a outras (como
a grega, a egípcia e a romana) através do seu ecumenismo e da sua tolerância, pelo que o
país sentiria, qual carga e imperativo genéticos, essa pulsão, e protagonizaria semelhante
missão levando a territórios tão distantes e cultural e socialmente diversos os valores
estruturantes da sua própria forma de ser, criando, assim, novas pátrias à imagem e
semelhança da original. Assim, para António Quadros, o «ciclo solar ou atlante» teria
sido o mais ancestral e determinante processo de formação do carácter e da natureza do
povo português. Ter-se-iam seguido, de acordo com o esquema histórico elaborado pelo
autor, o ciclo lusitano – em que os lusitanos, herdeiros do homem atlante, teriam recebido
influências celtas, romanas, suevas, visigóticas e árabes, não perdendo nunca os
caracteres fundamentais da sua personalidade; o «ciclo templário» – ao qual corresponde
o período que vai da fundação do reino até à definição das fronteiras sob o reinado de D.
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Afonso III e em que se teriam manifestado, como traços dominantes, «o espírito de
cruzada e de cavalaria, o ideal cristão, a regra beneditina de Cister e o paradigma
templário»; o «ciclo dionisíaco», iniciado por D. Dinis e pela Rainha Isabel de Aragão e
encerrado depois do reinado de D. Fernando – aí se teria processado a formação do
espírito nacional, a definição dos objectivos pátrios, a formulação das suas bases
teleológicas e a constituição de elites nacionais, nomeadamente através da criação da
Universidade; o «ciclo imperial», encetado por D. João I e encerrado com a morte de D.
Manuel I – representaria o auge da realização do potencial e do poder nacionais, sendo,
simultaneamente, a expressão mais conseguida dos elementos ônticos da nacionalidade e
do cumprimento da sua missão civilizacional, reflectindo o ecumenismo e o proselitismo
atlantes e romanos e encontrando no vasto oceano e nos longínquos territórios a sua razão
de ser e de estar no mundo; por fim, o longo «ciclo saudosista», marcado, no seu início,
pela crença de natureza tanto mítica quanto mística do retorno de D. Sebastião e pela
perda da independência política, mantivera-se até ao presente, manifestando-se,
essencialmente, sob duas formas predominantes: i) «a saudade do período áureo e
glorioso» como potenciadora da rejeição do legado, da tradição e do projecto histórico
nacionais e do deslumbramento e submissão acríticos à cultura e às ideias estrangeiras –
«é a psicologia do complexo de inferioridade nacional, é a psicologia dos estrangeirados»;
ii) a saudade como vontade de reencontro com a grandeza pretérita e de recuperação do
legado, da tradição e do projecto nacionais interrompidos e desvirtuados – exprimindose sob moldes e ideias distintas, esse tipo de saudade actuante encontrar-se,-ia segundo
Quadros, presente nas obras e no pensamento de Almeida Garrett, de Alexandre
Herculano, do Integralismo Lusitano, de Teixeira de Pascoais e de Fernando Pessoa, por
exemplo1502.
Sinteticamente, na reflexão de António Quadros sobre as origens e a teleologia da
nação e do povo portugueses, encontramos os elementos fundamentais sobre a natureza
e a missão do país que, com graus de elaboração teórica distintos, identificamos nos
autores direitistas: antiguidade do génio e do espírito portugueses, vocação marítima,
inclinação aventureira, propensão para a cruzada, desprendimento material, ligação
afectuosa ao território de origem, tendência para a expansão pelo mundo, temperamento
tolerante e inclusivo e carácter prosélito. Nesta idiossincrasia residiriam a particularidade
e o exclusivismo do caso português, a sua individualização no contexto mundial, e a partir
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dela se estruturavan as teorias nacionalistas acerca do projecto nacional. Não se pode
deixar de referir que, tanto em António Quadros como nos autores ligados à Filosofia
Portuguesa e/ou à Direita radical, há uma apreensão literária da história, do carácter e da
missão nacionais: as «fontes históricas» que informam essas doutrinas nacionalistas ou
patrióticas provêm do campo literário, o que explica o pendor lírico e mítico de muitas
das suas formulações e propostas e a importância dada a autores como Luís de Camões
ou Fernando Pessoa.
António Marques Bessa, por exemplo, destacou a peculiaridade, segundo a sua
interpretação histórica e filosófica das raízes da nacionalidade, de Portugal se ter formado
tendo por base um «mito do destino manifesto. Um poderoso complexo de ideias e
imagens que fazem mergulhar a sua origem em Deus e na vontade mesma do ungido».
Por conseguinte, a imagem que as elites dirigentes teriam de si e do povo que
governavam, a forma como concebiam a sua função e o seu papel no mundo e o modo
como pesavam a importância do sucesso das suas acções deviam ser marcadamente
providencialistas – Portugal e os portugueses surgem, nesta perspectiva escatológica da
existência nacional, como povo eleito de Deus, tal como o foram, outrora, os hebreus1503.
Fruto da vontade de Deus e escolhido para ser a sua voz e o seu representante na Terra,
Portugal só poderia estar destinado à grandeza na obra e na expressão a realizar no mundo.
Como sublinhou Marques Bessa, este mito providencialista da fundação gerou, e
continuaria a gerar, «uma confiança impecável no futuro. Tendo por sustentáculo a
palavra do Verbo, Portugal só pode olhar o futuro com esperança, mesmo nos tempos
maus. Será socorrido oportunamente, tal como Israel, depois de passar o tempo da cólera
de Deus». Por outro lado, a procedência e a eleição divinas sustentavam a ideia de que a
missão e a obra dos portugueses não era, essencialmente, de índole material, mas, ao
invés, da ordem do espírito. Esse seria, para António Marques Bessa, o segundo mito
estruturante da identidade nacional – o mito do «Império do Espírito Santo» –, do qual,
de resto, seriam tributárias as ideias ligadas ao Quinto Império e ao sebastianismo. Assim,
o Império do Espírito Santo é o Império da Paz do milénio, governado pelo famoso Grande
Monarca. [...] o apetecido tempo, paradoxalmente ucrónico e não utópico, desencadeou entre
nós a profetização formal do Quinto Império, sob a égide dos portugueses, e a decifração de
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Dom Sebastião como o Grande Monarca intemporal, alferes de Deus, portanto, Rei do
Império Futuro.1504

Tal como António Quadros, Marques Bessa não viu no mito do Quinto Império
ou no sentimento saudosista princípios exclusivamente potenciadores da ataraxia ou da
inércia nacionais, não encontrando, por isso, nos seus postulados de realização imaterial
e espiritual, mecanismos condicionadores da intervenção material, terrena e presente.
Pelo contrário, para o autor, «o mito, ao propor a meta invisível, estimula os actos
propiciatórios, defende a memória colectiva e preserva intangível o passado e o futuro
num todo coerente»1505.
No fundo, os dois mitos apontados por António Marques Bessa seriam, pela sua
força e conteúdo, de molde a definir decisivamente o projecto pátrio, formando «um
quadro da personalidade nacional onde devem estar presentes os modos específicos de
sensibilidade dos quais tem resultado um enriquecimento do humano [...] e que, sem a
nossa actividade, nunca se teriam realizado»1506. Além da conformação espiritual de um
povo, a sua acção na história seria também determinada pela vontade de que é, ou não,
portador.
Assim, a Direita radical tendeu a reforçar como elemento preponderante da
maneira de ser e de estar no mundo dos portugueses a sua secular obediência moral ao
Cristianismo e, simultaneamente, o modo autónomo como viveram a fé católica – «num
certo sentido temporal, Portugal circunscreve-se entre as cruzadas, que o geraram, e a
mensagem de Fátima, que o continuam». Por um lado, os antepassados dos portugueses,
recém-convertidos ao Cristianismo, não teriam procurado erradicar violentamente nem
perseguir o culto e as tradições pagãs. Ao invés, teriam privilegiado a assimilação das
suas manifestações populares à nova vivência e crença religiosa – tal sincretismo
encontrar-se-ia, por exemplo, no culto português de Santo António. Somava-se, a esta
tolerância e a este espírito de convívio e de assimilação, «a natureza essencialmente antimaniqueísta do cristianismo português», que teria possibilitado uma colonização que a
Direita defendia ter sido amigável, assim como a miscigenação com os povos nativos.
Por outro lado, e em linha de convergência com o temperamento e o carácter nacionais,
ter-se-ia afirmado entre os portugueses uma «dimensão dramática da vivência religiosa»
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em que «a fé se assume essencialmente encarnada no discurso da História e, portanto,
como missão». Por fim, Portugal, em virtude da sua tolerância e do seu pendor ecuménico
e profundamente ligado às suas tradições e autonomia, ter-se-ia demonstrado pouco
atreito à submissão ao centralismo do Vaticano e resistira e desconfiara sempre das
ambições seculares da Igreja1507. Deste modo, o devir de Portugal no mundo – encargo e
imperativo de ordem sobrenatural – seria o de se expandir pelo globo, levando a toda a
parte a sua maneira de ser e fazendo com que todos os povos se encontrassem e
dialogassem iluminados pela palavra de Cristo, respeitando as diferenças culturais e
instituindo esse mítico Império do Espírito Santo. Fá-lo-ia disseminando a sua língua, a
sua cultura, a sua tolerância e a sua vivência religiosa únicas – a teoria direitista do
ecumenismo e da tolerância religiosa nacionais perde, contudo, parte significativa da sua
validade quando confrontada, por exemplo, com fenómenos como o da Inquisição ou o
da conversão forçada dos povos nativos aos rituais, às práticas e crenças cristãs e ao
tráfico de escravos. Apesar disso, a expansão colonial foi vista pela Direita, ao mesmo
tempo, como expressão da vocação marítima e civilizadora do povo português e como
instrumento de divulgação e de conversão ao credo católico.
Avaliando as nações pela «obra que realizaram em prol dos outros povos e,
sobretudo, quando criaram e transmitiram um ideal superior de vida, nos valores de
pensamento e de acção que lhe são próprios», Joaquim Veríssimo Serrão defendeu que à
colonização portuguesa e ao excepcionalismo português se devem «a dignificação da
pessoa humana e o estreitamento de laços com os vários povos da terra, pelo que não se
apagarão jamais os traços desse convívio que juntou raças diferentes e fez expandir uma
civilização para que Portugal ofereceu o sacrifício de muitas gerações dos seus filhos»1508.
Na visão direitista, tratava-se, portanto, de uma obra de aproximação do mundo e das suas
diversas culturas, de comunhão ecuménica dos homens e dos povos e de civilização, não
só através da disseminação do ideal de portugalidade mas também através da propagação
e da inculcação da palavra dos Evangelhos. A. Crespo de Carvalho, num extenso artigo
publicado na revista Resistência, sublinhava, na equação das «linhas de força na nossa
História Nacional», a centralidade do factor religioso ou, na expressão à qual o autor
recorreu, a «Missão ao Serviço de Deus». Povo eleito e missionário, os portugueses
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teriam ainda pautado a sua conduta na relação com as populações colonizadas pela defesa
da «igualdade de raças», pelo «respeito pelos bens dos povos descobertos ou a igualdade
em termos económicos» e pela «assunção aberta de todos os elementos culturais válidos
encontrados Além-Mar, não se impondo a nossa civilização e nem sequer a Língua
Portuguesa»1509. Apesar da candura aparente do colonialismo português na exposição de
Crespo de Carvalho, importa sublinhar a tolerância que o autor diz ter existido para com
os «elementos culturais válidos encontrados Além-Mar». Ora, a validade destes era
determinada pelos portugueses em função da sua própria cultura, o que retira acuidade à
tese ecuménica e igualitária. Por outro lado, note-se que, ao dizer que nem a língua foi
imposta aos povos colonizados, contraria a fundamentação da «lusofonia», tal como
formulada pela Direita radical.
Na visão direitista da expansão colonial portuguesa, e em virtude da sua pretensa
tolerância, da abertura à diferença e ao diferente, do respeito pelos costumes e tradições
locais, da ausência de sentimento de superioridade rácica, quase não se poderia falar em
colonização, pelo menos na acepção do imperialismo europeu. Pretensamente sem
preocupações ou interesses de índole material, o país expandira-se-se pelo mundo por
amor da sua missão, dos outros povos e, sobretudo, de Deus – esta fora também a tese
que os diplomatas do Estado Novo usaram perante a Organização das Nações Unidas,
aquando da perda das colónias indianas e, mais tarde, da deflagração dos conflitos
coloniais, contrapondo a presença humanista de Portugal no mundo à ganância económica
que caracterizaria os demais colonialismos e imperialismos europeus. De resto, como
afirmou Luís de Sena Esteves, «temos por destino ser a alma ingénua e apaixonada do
Mundo em que vivemos»1510. Ao contrário dos outros povos que, simultânea ou
posteriormente a Portugal, se lançaram na conquista e ocupação de territórios fora do
continente europeu, aos portugueses não moveria a ganância do lucro e da exploração das
riquezas e matérias-primas alheias em exclusivo proveito da metrópole. Porém, na
verdade, o comércio e o rendimento obtido através da venda das especiarias do Índico,
do açúcar, do ouro, da prata e do café brasileiros e dos escravos africanos, por exemplo,
não coincidem com esta visão beatífica e materialmente desinteressada do expansionismo
português. Mais, à acção nacional não animaria qualquer aspiração ou sonho de poder
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imperial; a magnitude da sua obra seria de natureza espiritual e cultural e essa eternizarse-ia na história da Humanidade, sendo a sua medida de grandeza. Desprovido de avidez
de bens materiais e de poder político, Portugal é, por conseguinte, apresentado pelos
nacionalistas como agente exclusivamente civilizador. Também António de Spínola
destacou essa vocação nacional de «dar mundos ao Mundo»1511, chamamento
universalista baseado nas «raízes de uma cultura eminentemente ocidental, e uma vocação
luso-tropicalista que durante cinco séculos nos ligou a comunidades humanas»1512. Uma
vez perdido o império colonial, o discurso direitista – quase sempre marcado por
contradições entre os pretensos ecumenismo e tolerância da expansão portuguesa e a
celebração da força e do génio nacionais, «raça de conquistadores, raça de marinheiros
[...] Raça de Homens e de Combatentes»1513 – passou a defender que a vocação
universalista de Portugal se continuava cumprindo através da língua e das comunidades
de emigrantes portugueses espalhadas pelo mundo. Como defendeu Hugo de Castro no
semanário O Diabo, as «“comunidades” são Portugal, porque é destino de Portugal estar
no mundo e em seus quatro cantos perpetuar a Pátria»1514. Grande defensor da valorização
dessas comunidades, Adriano Moreira considerou-as mesmo, em conferência proferida
no Centro Português de Caracas, em 1979, a expressão da «Nação Peregrina em terra
alheia»1515.
No que concerne às questões mais especificamente ligadas à identidade ao
temperamento nacionais, ou deles decorrentes, importa, antes de mais, discutir o modo
como a Direita entendia, sobretudo, o primeiro desses conceitos. Em resposta a um
inquérito sobre a identidade nacional realizado pela revista Prelo, publicação da Imprensa
Nacional-Casa da Moeda, em 1983, no seu primeiro número, e ao qual também
responderam José-Augusto França e Eduardo Lourenço, Jorge Borges de Macedo
dedicou-se, principalmente, à definição conceptual da identidade nacional. Esta seria, no
essencial, a «coincidência mínima de comportamentos, na percepção de que os problemas
que é necessário enfrentar se especificam no conjunto nacional [...] e na certeza de que os
projectos de vida colectiva se vão desenvolver no sentido de serem vividos, aplicados e
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verificados em comum». Desta coincidência mínima apontada por Borges de Macedo,
faria ainda parte uma noção comum da nação com base na história, na cultura, no território
e na missão que privilegiava os consensos em nome do superior interesse nacional e
reduziria, de forma drástica, a relevância e o impacto das «divergências que naturalmente
comporta». A identidade nacional corresponderia também à convivência sócio-histórica
de uma comunidade, não somente nos seus aspectos organizacionais, institucionais,
hierárquicos, políticos e materiais, mas, sobretudo, enquanto comunhão espiritual e
genética «que se ajusta [...] às diversas tecnologias, sistemas e formas de governo e
dissolve as persuasões ideológicas que se lhe opõem», funcionando como instrumento de
adaptação e de defesa perante as forças e ideias inimigas. Por fim, para Jorge Borges de
Macedo, a identidade nacional traduzir-se-ia ainda através da «apreensão actual da
continuidade definida pelo percurso histórico da sobrevivência» e exprimir-se-ia «na
convicção de que essa comunidade deve manter-se. É simultaneamente uma vivência e
um projecto»1516.
Releva, agora, enunciar quais as características determinantes da identidade
nacional portuguesa, que elementos dão corpo a essa vivência e a esse projecto e que
apreensão fizeram os direitistas da «continuidade definida pelo percurso histórico»
comum. Repare-se, por exemplo, na tipificação da ontologia nacional por um autor que
de modo algum pode ser conotado com a Direita radical, José Augusto Seabra: «a
primeira grande qualidade que caracteriza os Portugueses na sua relação consigo mesmos
e com outros Povos, é precisamente a de conseguirem conciliar o mais autêntico
patriotismo com o mais fundo sentido da universalidade. Dir-se-ia que a sua vocação é,
exactamente, a de pôr outros povos em contacto»1517. Com efeito, a perspectiva de que os
portugueses apresentaram como principal denominador comum a vocação universalista,
um pendor profundamente humanista, tolerante e avesso a preconceitos e a sentimentos
supremacistas, e de que, por conseguinte, lhes eram inatos o carácter e a predestinação
para a missão ecuménica e inter-civilizacional, não foi exclusiva do campo nacionalista.
Essa tendência para a aventura, para o diálogo e para a harmonização e o sincretismo
culturais radicariam, em primeiro lugar, na circunstância de, «criado num território
exíguo e pobre, embora de infinita beleza e variação, o povo português foi aglutinado
desde cedo pela vertigem do mar, da distância, do infinito». Dessa predisposição para a
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procura do desconhecido e dessa aspiração e efabulação do longínquo e do inacessível
teria resultado a vocação universalista do povo português – «ser português é, nesse
sentido, a perene ambivalência da partida e da chegada, [...] ser português é viver, por
natureza, no abismo da aventura»1518. Aventureiros, destemidos e detentores de uma
assinalável plasticidade cultural, os portugueses não teriam sentido grandes dificuldades
naturais na consecução da sua empresa marítima – fazendo do mar, mais do que uma via
de comunicação, uma extensão intrínseca do território pátrio –, em interagir e relacionarse amistosa e fraternamente com os povos que encontrou na América, em África e na Ásia
e, finalmente, através da miscigenação, da aculturação ou da assimilação, em fundir-se
com essas comunidades, passando a ser portuguesas todas as gentes tocadas por Portugal.
Como defendeu Luís de Sena Esteves na revista Resistência, teria sido esta
«extraordinária adaptabilidade nossa, que nos espalhou pelo mundo em mistura viva com
todos os povos». Sê-lo-ia também, e tal como apontado no seu artigo atrás citado, um
fascínio inato pelo desconhecido e pelo estranho, «uma atracção quase invencível que nos
leva muito para além do próprio imitado. É a nossa tendência rácica de nos despojarmos
de nós para sermos o outro»1519. Por conseguinte, de tal modo o português era seduzido
pelo diferente, pelo exótico, pelo outro, que corria o risco, e várias vezes lhe sucedera, de
se despersonalizar, de abdicar de si e da sua identidade para abraçar totalmente a cultura
e o modo de ser alheios. Nesta perspectiva idílica do colonialismo português –
contraditória com as evidências históricas e com a dimensão do discurso nacionalista que
sublinha a antiguidade, o carácter estruturante e imutável e a força dos imperativos da
consciência e da identidade nacional –, não só não havia cabimento para as alegações de
imposição ou de assimilação cultural dos povos colonizados como a relação fraternal dos
portugueses com essas comunidades teria sido mais do que um mero processo de
miscigenação – o português, uma vez em contacto com o desconhecido que lhe despertava
paixão, transfigurava-se, tornando-se no outro que havia encontrado e conhecido. Resulta
evidente da exposição que vimos fazendo, e tal como sublinhou António de Spínola, que
a Direita considerou ser o pacifismo outra das características inatas da população nacional
e que se consubstanciou na «essência de uma política ultramarina legitimada pelo
consenso moral e tornada autêntica pela prática constante do humanismo lusíada»1520.
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Por outro lado, e como já fizemos referência, foi recorrente a argumentação, de
resto coincidente com o sentido das demais características da identidade nacional
apontadas pelos direitistas, de que era fraca a propensão materialista dos portugueses –
alimentá-los-iam e movê-los-iam, ao invés, os desígnios do espírito e o sentimento
patriótico como experiência e comunhão colectivas. No fundo, considerou António
Marques Bessa, ao longo da história do país e sobretudo nos seus períodos de apogeu,
predominou uma «mentalidade não capitalista e não filosófica»1521. Assim, como frisou
João Bigotte Chorão, mais do que discutir a existência e os fundamentos da
«lusitanidade» ou da «portugalidade», à imagem da hispanidad, «isto é, uma comunidade
de língua e cultura entre povos de idioma e de matriz comum», a «chamada “cultura
portuguesa”» deve ser vista como «o resultado de um sincretismo ou de um admirável
poder assimilador» e não só como «uma genuína expressão de [...] nativismo,
suficientemente original e robusto para vingar em húmus alheio»1522. Conscientes da
magnitude da obra civilizadora de Portugal no mundo, novamente orgulhosos da missão
nacional e ciosos do cumprimento do seu destino histórico, os portugueses deveriam
rejeitar e condenar a censura do seu passado e escusar-se a pedidos de desculpa
anacrónicos. Por conseguinte, «o povo português tem o direito de exigir que respeitem a
sua gesta mundial, tem direito ao orgulho do seu passado; tem direito de impor isso aos
seus nacionais. Pertence-lhe o direito de encarar os futuros agora possíveis, sem essa
humilhação»1523. A Direita radical assumira desde cedo a missão de restaurar a
predominância da perspectiva nacionalista sobre a história nacional, de recuperar o
exemplo moralizante dos heróis da fundação, da expansão colonial e da restauração da
independência, de retomar o sentido e o desígnio históricos interrompidos com o derrube
do Estado Novo e, em suma, de resgatar o arreigado orgulho de ser português e de as
gerações anteriores terem colonizado e disseminado o Evangelho pelas quatro partidas do
mundo.
Tendo em conta esta percepção da identidade nacional, nos seus complexos
essencialismo e ontologia, da teleologia e da cosmogonia portuguesas, da missão e da
espiritualidade únicas do país, da sua condição de povo e de nação eleitos e de
ecumenismo inato, é, portanto, inequívoco, para a Extrema-Direita, que a expansão
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portuguesa foi profundamente marcada por essas características, reproduzindo-as na
América, em África e na Ásia. Assim, para Valdez dos Santos, «o Brasil patenteou uma
capacidade colonizadora lusitana que só na história de Roma encontra paralelo, mas foi à
África [...] que Portugal se sentiu, desde sempre, mais fortemente preso por laços que se
afiguravam indestrutíveis»1524. Com efeito, o continente africano surge regularmente
apresentado, no discurso nacionalista português, como o espaço geográfico ao qual os
portugueses terão consagrado o melhor de si e pelo qual teriam desenvolvido um apego e
uma vinculação instantâneos. Contudo, mais do que um reflexo das reais prioridades
coloniais portuguesas desde o século XV, esta narrativa direitista faz, sobretudo, eco da
diegese nacionalista do final do século XIX – em que o Estado português começou a
empenhar-se seriamente, pela primeira vez, na efectiva presença, ocupação e colonização
dos territórios e dos povos africanos por si tutelados como forma de se defender das
ambições imperialistas de outros Estados europeus, nomeadamente do Reino Unido – e
da que o Estado Novo estabeleceu, primeiro, através do Acto Colonial, em 1931, e,
depois, em relação aos movimentos independentistas, à condenação da Organização das
Nações Unidas e às necessidades propagandísticas respeitantes às Guerras Coloniais.
Mesmo para um autor não direitista, como Amorim de Carvalho, terá existido uma
«natureza específica da colonização portuguesa que parece ter sido a única que
reproduziu, mutatis mutandis, a admirável colonização romana donde saíram as nações
europeias modernas»1525. De facto, nesta matéria, são coincidentes as visões de Valdez
dos Santos e de Amorim de Carvalho. No fundo, a tese é a de que o particularismo e a
originalidade da colonização portuguesa, ao contrário do imperialismo e dos sentimentos
de superioridade rácica das outras nações europeias, residiriam no facto de ela se ter
pautado pela admiração e pelo respeito pelo outro, pelo fascínio em relação ao estranho
e ao desconhecido, por um espírito de missão ecuménica e prosélita que se assemelhava
mais a um processo, ingénuo e desinteressado, de civilização dos povos, fornecendo-lhes,
à imagem do que teriam feito os romanos, os rudimentos indispensáveis ao seu
desenvolvimento, à autonomia e à emancipação – à pátria ligá-los-ia, apenas, o fio perene
da cultura, do passado e da língua comuns. Mais, Amorim de Carvalho identificou os
paralelismos entre a colonização romana e a portuguesa (consideradas as duas mais
notáveis da história europeia): i) pela sua natureza, conduziram ou potenciaram a auto-
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descolonização dos territórios ocupados; ii) não buscaram a mera hegemonia política,
antes se basearam na fixação de colonos nas áreas tomadas, pela força ou pela diplomacia,
e na promoção de laços afectivos entre as populações nativas e a que viera da metrópole,
produzindo uma miscigenação natural e instituindo sociedades multiculturais e multiraciais; iii) alcançaram, em graus diversos e consoante a região em causa, um relativo
sincretismo cultural; iv) exortaram e puseram em prática uma igualdade progressiva entre
os indivíduos originários da metrópole e os das possessões coloniais. Para o autor, deste
modo, «se dissolve o princípio, como princípio ostensível, da superioridade da raça
colonizadora. [...] a violência militar [...] cede portanto perante o espírito de uma
comunidade multirracial»1526.
Por outro lado, frisou Adriano Moreira a propósito dos discursos históricos e
políticos condenatórios da expansão e da presença colonial portuguesa no mundo,
Portugal, de modo a reencontrar-se com o seu passado e nele descobrir as linhas-força
para o seu projecto futuro, precisaria de compreender e de aceitar, de uma vez para
sempre, que «o fenómeno da colonização não é um exclusivo português, é do património
geral da humanidade, e que não há motivo para que os portugueses se decidam a declararse pecadores diante do género humano, como se a audiência fosse composta de escolhidos
do Senhor»1527. Conscientes da nobreza da acção dos seus antepassados, para a ExtremaDireita, os portugueses jamais poderiam penitenciar-se e condenar ou rejeitar a obra de
se haver levado «a civilização Portuguesa a todos os recantos do Globo»1528. Mais, se se
fizesse justiça ao modelo expansionista e de relação com os povos autóctones, seria
forçoso, para a Direita radical, concluir pela necessidade de «desfazer [...] esse falso mito
que procurou espezinhar a portugalidade confundindo-a com o colonialismo. Nós nunca
fomos colonialistas, por virtude ou por atraso (como queiram interpretar)»1529. Contudo,
e não significando isso um menor fervor nacionalista, António Marques Bessa considerou
que a miscigenação – como vimos, uma das características mais destacadas do
particularismo da colonização portuguesa – não foi um exclusivo nacional. Pelo contrário,
houve outras nações coloniais que a praticaram ou, pelo menos, a não combateram.
Assim, longe de ser uma especificidade identitária, teria sido, acima de tudo, uma
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estratégia política de ocupação e de controlo efectivos dos territórios. Deste modo, «o
contacto racial inseria-se assim num projecto que tinha, no nosso diminuto número e no
vasto espaço por que estávamos espalhados, a explicação mais racional, mas isso não
deixou de influenciar a cultura portuguesa». Ou seja, apesar de não ser determinada por
imperativos identitários, a miscigenação teria, uma vez posta em prática como política
sistemática, surtido efeitos na cultura nacional. Por outro lado, frisou o autor, esta
capacidade de miscigenação e de civilização, que se teria verificado no Brasil, em África
e na Índia, sugeriria que, «quando em contacto com culturas menos complexas e mais
pobres, os portugueses atingem altos graus de identificação e de adaptação, conseguindo
em seguida moldar uma cultura mista»1530.
Fosse, como defendeu Marques Bessa, uma política deliberada do Estado ou,
como sustentou a maioria dos intelectuais nacionalistas, uma expressão natural do espírito
nacional, seriam a pretensa miscigenação e o sincretismo cultural sinónimos da ausência
de racismo entre os portugueses?
Iniciamos esta discussão sobre o racismo tomando como exemplo um artigo sobre
o tema publicado, no dealbar de 1982, na revista Terceiro Milénio. Em primeiro lugar, a
concepção veiculada no texto parte do princípio de que existem diferenças rácicas ou
étnicas e que a relação de indivíduos de origem étnica diferente, num mesmo contexto
geográfico, político e social, implica sempre uma tensão e um conflito, potencial ou
latente, para os quais é necessário encontrar as respostas mais eficientes e tendentes à
mitigação dos seus impactos. Assim, e olhando retrospectivamente a colonização
portuguesa, «o comércio, as trocas, a missionação, a fala entre grupos etno-linguísticos
bem individualizados, não se podia deixar aos azares da sorte e tinha de ser disciplinado».
Fixado este apriorismo, apontavam-se como soluções experimentadas para obviar as
dificuldades inerentes ao contacto e à convivência multicultural: i) a proibição de
contacto; ii) o genocídio do grupo étnico menos numeroso e/ou poderoso ou tido como
inferior; e iii) a coexistência. Esta última, dizia-se, seria a mais comum e também a que
teria gerado melhores resultados. A política da coexistência tipificar-se-ia em três
modelos principais: a) discriminação; b) assimilação; e c) integração. O primeiro, a
discriminação, implicava a existência de um estatuto jurídico que tornasse desiguais os
direitos das diferentes comunidades étnicas, podendo, nos seus casos mais radicais, pôr
em prática o funcionamento de duas sociedades paralelas e hermeticamente separadas
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uma da outra, reduzindo ao mínimo possível o contacto entre os grupos étnicos tidos por
superior e inferior. Esse teria sido o enquadramento social e jurídico privilegiado pelos
ingleses, apontava-se na revista Terceiro Milénio. Devido à sua dimensão segregacionista
e de inferiorização étnica, «é normalmente a esta organização que se dá a designação de
racista», encontrando-se na fundamentação da desigualdade que impõe «um preconceito
de superioridade racial, uma precaução de evitar o contacto com grupos inferiores
formalmente instituída, uma vontade de dominância manifesta». O segundo modelo
referido, a assimilação, favoreceria uma igualdade jurídica progressiva entre os
indivíduos: os povos autóctones tinham acesso aos colonizadores, podiam contactar com
eles e com a sua cultura, sendo estimulados a aderir às «práticas e costumes» da cultura
dominante, considerada superior e mais desenvolvida. Este modelo negava qualquer
validade ou importância às tradições e às vivências dos povos nativos, desrespeitando-as,
e, fortemente marcado por um sentimento de superioridade cultural, rácica e
civilizacional, conduziria ao apartamento social dos dois grupos étnicos. Para a revista
dirigida por António Marques Bessa, «o arquétipo é o do modelo avançado e só o grau
de ocidentalização mede a inteligência e as possibilidades dos naturais. [...] a assimilação
é uma forma de colonização cultural que fornece um verniz periclitante ao homem
tradicional». Por fim, a integração seria o melhor e o mais eficaz dos sistemas de
mediação e de arbitragem da coexistência multicultural: impeliria os diferentes grupos
étnicos em convívio a fundirem-se e a criarem uma nova e sincrética cultura; integrando
«o que há de melhor nas heranças milenárias, adopta um programa que reconhece a
dignidade das culturas, encorajando os homens à construção de uma unidade mais rica,
sem preconceitos apriorísticos». Este teria sido, já se vê, o padrão de relacionamento
étnico adoptado pelos portugueses em todas as suas possessões coloniais1531.
Apesar da candura, da harmonia e da tolerância com que, abstractamente, a Direita
radical qualificou o colonialismo português e a sua interacção com os povos autóctones,
ainda que celebrasse e glorificasse essa obra civilizacional humanista, o sentimento de
superioridade racial, um racismo objectivo e objectivado, surge amiúde quando
aprofundou a especificação dessa missão ou das populações nativas. Norberto Gonzaga,
por exemplo, defendeu que os portugueses encontraram entre os africanos o «hábito da
antropofagia» e que, com a sua palavra e a sua tolerância, os teriam conseguido arrancar
«às trevas ao facultar-lhes as luzes do discernimento e incutindo-lhes as precisas normas

1531

«Porquê o racismo». Terceiro Milénio, Janeiro/Fevereiro/Março de 1982, n.º 2, p. 5-9.

515

de trabalho e simultaneamente introduzindo pela primeira vez nas terras que não sabia
aproveitar, e mal conhecia», um vasto leque de produções agrícolas. Depois, os
portugueses teriam levado a esses territórios e populações, mergulhados nas «trevas», a
tecnologia, as infra-estruturas, as vias de comunicação e, sobretudo, a língua, a cultura e
a religião nacionais1532. O homem africano é apresentado, nesta exposição, como um ser
cultural e civilizacionalmente atrasado, humanamente inferior, preguiçoso e ocioso,
desinteressado das riquezas naturais do seu território e incapaz de, por si mesmo, alcançar
o grau de desenvolvimento tecnológico, infra-estrutural, cultural e intelectual que os
portugueses lhe teriam proporcionado. Por outro lado, nesta como noutras descrições da
interacção, da miscigenação e da adaptabilidade e da tolerância nacional para com os
povos nativos, o outro, sobretudo quando se trata do africano e do índio sul-americano,
aparece sempre como sendo desprovido de vontade e de opinião, ser passivo de um
contacto em que era simples receptor das benesses da civilização e oferecendo em troca
a possibilidade de os portugueses com ele se misturarem e de se ligarem afectivamente
às suas terras. Nestas narrativas, os africanos surgem como indivíduos cuja vontade ou
desejo de contacto não são tidos em conta. Limitar-se-iam a existir passivamente e a
usufruir dos incomensuráveis benefícios levados nos navios portugueses, não tendo
opinião nem voz, sendo apenas figurantes na grande epopeia que os nacionalistas
celebraram. Quando não eram apodados de primitivos ou de inaptos para o trabalho, a
única qualidade que se lhes reconhecia era a de permitirem aos portugueses realizar a sua
missão, pela sua mera existência e localização geográfica.
A defesa internacional da permanência colonial em África e da justeza das guerras
que Portugal manteve, até à Revolução, em Angola, Guiné e Moçambique impunha
alguma contenção na linguagem empregue, forçava a uma representação do africano
como sendo tão português como os indivíduos de pele branca e nascidos ou originários
da metrópole e obrigava a que o discurso público repetisse que nunca, e menos ainda no
presente, houvera racismo na colonização portuguesa. A perda do império, contudo,
permitiu aos direitistas exprimirem-se sem rebuço nem contemplação pelos africanos que
até aí se haviam compelido a apresentar como irmãos e como iguais. A propósito da
tentativa de golpe de Estado, em 27 de Maio de 1977, levada a cabo pelo grupo liderado
por Nito Alves em Luanda, escreveu-se, em A Rua, que era escusado tentar «domesticar
e civilizar o que, por natureza, é violento e bárbaro» e que Angola estava «condenada a
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ser palco de lutas tribais, e de disputas ferozes pela posse do sobado»1533. Ou seja, uma
vez privados da presença e da acção mediadora e civilizadora dos portugueses, os
angolanos estariam, irreversivelmente, a regressar ao cenário de tribalismo e de
antropofagia descrito por Norberto Gonzaga – ora, se Portugal era, por natureza, avesso
a sentimentos racistas, como entender este tipo de afirmações? Se o país havia operado
uma tão extraordinária obra de elevação espiritual e cultural dos africanos, como explicar
que, escassos três anos decorridos, estes tivessem já voltado às pretensas práticas de
antanho?
Atentemos nas palavras de Luís Fernandes, publicadas na revista Resistência,
acerca de Moçambique. Em primeiro lugar, escreveu o autor, identificava-se agora nos
moçambicanos «a alegria de poderem livremente subir às árvores e dar livre curso aos
seus instintos selvagens». Para Luís Fernandes, em Fevereiro de 1975, Moçambique era
já «um estado selvagem, uma espécie de jardim zoológico que repele a presença do
homem branco» – mais uma vez, os africanos surgem como não-humanos ou infrahumanos. A regressão civilizacional, a degradação das condições de vida e a escaladas
das arbitrariedades e das injustiças teriam sido de tal ordem e tão abruptas que seriam já
«muitos os negros que recordam com saudade os bons tempos em que Moçambique era
Portugal e em que não passavam fome nem sofriam maus tratos injustificadamente»1534.
Sublinhe-se, a propósito desta citação, a admissão de que os colonos portugueses haviam
exercido maus tratos sobre os povos nativos, embora de forma justificada: dadas a
propensão para a selvajaria e a inferioridade enquanto humanos que Luís Fernandes lhes
apontou, essas acções teriam sido merecidas e a justa punição por alguma falta ou erro
dos africanos, um correctivo que seria útil, inclusive, à sua elevação civilizacional e
cultural. A mera equação de que maus tratos físicos ou psicológicos são um modo
legítimo de interação entre seres humanos e de que os detentores do poder podem fazer
uso de qualquer recurso contra os que se encontram numa posição de subalternidade,
somada ao facto de que cabiam à minoria branca a capacidade e o direito de decidir e de
aplicar essa «justiça» sobre a maioria negra, torna-se evidente não só o racismo congénito
da colonização portuguesa como o tipo de exploração imposta aos povos colonizados.
O racismo da Direita radical ficou ainda patente nos numerosos artigos
publicados, sobretudo no semanário A Rua, que faziam a defesa e a apologia dos regimes
segregacionistas da Rodésia e da África do Sul. Em relação a este último Estado e ao seu
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sistema de apartheid, dizia Manuel Maria Múrias enfrentar grandes ameaças e ataques,
estando cercado por «uns sobetas selvagens, ainda ontem antropófagos»1535, só
conseguindo sobreviver graças à resiliência da população branca e à riqueza natural do
país, nomeadamente em ouro e diamantes. De acordo com a publicação, era mera
propaganda difamatória a condenação do apartheid e a solidariedade com o movimento
emancipalista e revolucionário negro. Para o órgão de imprensa mais representativo do
pensamento da Extrema-Direita portuguesa, «a segregação racial na África do Sul
funciona tão duramente em relação aos brancos como aos negros. [...] um branco que
tome lugar num autocarro para negros é tão asperamente retirado pela polícia como um
negro que tome lugar num autocarro para utilização de brancos»1536. Estas afirmações são
ainda mais relevantes se tivermos em conta que foram redigidas na sequência e a
propósito da revolta do Soweto (16 de Junho de 1976), cuja brutal repressão causou
centenas de mortos e milhares de feridos entre os defensores do fim do apartheid e da
emancipação dos negros sul-africanos.
No que concerne ao pretenso anti-racismo do nacionalismo português, e para
encerrar a nossa exposição sobre a matéria, analisemos dois artigos publicados no jornal
A Rua, «Atenção aos estrangeiros. E sabem quem são os pretos?» e «Racismo pela
primeira vez em Portugal». No primeiro dos textos, Sofia Tarouca começou por se
interrogar acerca do «porquê de tantos pretos em Lisboa». Ressalvando que alguns
africanos que haviam migrado das ex-colónias o teriam feito por preferirem «trabalhar
com o homem branco com quem viviam em África, a suportar ali a inferneira das guerras
e das matanças», o número elevado e em constante crescimento de homens e mulheres de
origem africana na capital do país era motivo de desconfiança, se não de alarme.
Lançando o anátema sobre toda uma comunidade, refere que muitos desses angolanos,
cabo-verdianos, guineenses, moçambicanos e são-tomenses haviam estado, durante os
anos das Guerras Coloniais, a receber formação na União Soviética, nomeadamente em
técnicas e estratégias de acção directa e de guerrilha urbana, podendo estar a ser inseridos
em Portugal, de forma deliberada, para semearem o caos e o terror no país. Para Sofia
Tarouca, qualquer negro poderia ser um agente do comunismo internacional, estar
envolvido nesse pretenso plano de conquista do poder pelos comunistas – inserindo-se
estas afirmações no tipo de alarmismo social que a Direita procurava criar e que passou
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também pela «revelação» de que se encontrariam em Portugal, escondidos numa qualquer
Unidade Cooperativa de Produção, milhares de cubanos e de espanhóis armados e prontos
para desencadearem a revolução vermelha1537. Seja como for, faz-se incidir sobre todos
os indivíduos de ascendência africana a suspeição e a desconfiança, a acusação de
terrorismo e a dúvida sobre a idoneidade dos seus propósitos e intenções e, deste modo,
põe-se em causa não só a desejabilidade, do ponto de vista português, como o direito
desses homens e mulheres a estarem em Portugal. Tratou-se, portanto, de um exercício
manipulatório que não pode deixar de ser visto como um acto racista. De resto, a própria
autora exortou ao «controlo urgente dos pretos que caíram sobre a velha metrópole. A
capa de deslocado também pode ser – apenas uma capa. E também não podemos arriscar
a que nos apareçam por aí, de repente, brigadas de terroristas negros, treinados no
Leste...»1538. Por conseguinte, se todos os negros deveriam ser encarados como suspeitos,
se não como culpados, até prova em contrário, mandariam o interesse e a segurança
nacionais, de acordo com a perspectiva direitista, que se apertasse a vigilância e o controlo
sobre as comunidades africanas já fixadas em Portugal e que se dificultasse o acesso aos
migrantes vindos das ex-colónias portuguesas em África. Depois de anos a defender
afincadamente o direito de Portugal e dos portugueses estarem em África através do
domínio colonial e de os africanos serem vistos e tratados como iguais, a Direita, uma
vez perdido o império, recusa a legitimidade da vinda e da residência na antiga metrópole
dos homens e das mulheres que até aí subalternizara e dominara.
No segundo artigo ao qual decidimos recorrer para exemplificar o discurso e as
representações direitistas acerca do homem negro, parte-se do princípio de que o
colonialismo português foi ecuménico e anti-racista, pelo que, afirmava-se, «se Deus
criou o homem, o Português criou o mulato». Bastava à Direita esta certeza para atestar
a ausência do sentimento de superioridade rácica e cultural e a abertura à diferença que
caracterizaria os portugueses. Seria relevante, por outro lado, que essas virtudes fossem
equacionadas à luz da natureza voluntária ou coerciva da miscigenação, da vontade das
mulheres negras em tomarem parte dela e do não perfilhamento, pelos pais brancos, dos
filhos resultantes desses relacionamentos – centrado particularmente na realidade das
Guerra Coloniais, Furriel não é Nome de Pai, de Catarina Gomes, é bem representativo
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deste último aspecto da «miscigenação portuguesa»1539. Ignorando todas estas
preocupações, defendeu-se, no referido jornal, que se registava, em 1976, «a aparição
dum sentimento que, durante cinco séculos, não perturbou as nossas relações universais:
o racismo. [...] os portugueses brancos jamais desprezaram a gente de cor, fosse ela negra,
parda ou mulata». Contudo, a descolonização e o «racismo negro» (ou a emergência e a
tomada do poder pelos movimentos independentistas) teriam, de modo inédito,
despertado nos portugueses uma reacção de tipo racista relativamente aos habitantes das
antigas possessões coloniais1540.
Não nos tendo proposto uma discussão sobre o racismo na colonização portuguesa
ou sobre a sua permanência e o seu carácter estruturante e transversal no período póscolonial, procurámos evidenciar as contradições discursivas e teóricas do nacionalismo
português, através da exposição e discussão das suas caracterizações, representações e
omissões acerca do homem african. Graças à construção doutrinária de uma pretensa
ontologia e teleologia exclusivistas e particularistas, a Direita procurou fazer dos
portugueses, em alguns casos, o segundo povo eleito por Deus para realizar a sua vontade
e o seu projecto para a Humanidade. Assim, os portugueses teriam sido imbuídos de uma
atracção desinteressada e ingénua pelas culturas e pelos povos desconhecidos, de uma
vertigem interior que os atirava para as aventuras marítimas e para a realização nacional
através da expansão pelo mundo. Trata-se de uma narrativa psico-histórica que retrata os
portugueses como sendo naturalmente tolerantes e de espírito ecuménico, desejosos
apenas de espalhar o Verbo e a cultura nacional, tão despojados de preconceitos ou de
sentimentos de superioridade rácica que se haviam misturado com os povos autóctones
até ao ponto de formarem uma só comunidade e cultura. Tê-lo-iam conseguido através da
integração progressiva desses povos nos valores universalistas do pensamento e do modo
de ser portugueses, respeitando os costumes e as tradições locais e produzindo uma
cultura sincrética. Deste modo, e graças à sua particular forma de estar no mundo, seria
sua missão e seu desígnio – tão mais imperativo e estruturante quanto atribuída a sua
proveniência à vontade e à selecção divinas – a divulgação, humanista, da fé, da ordem e
da civilização. Pelo que, ao contrário de todos os outros, o colonialismo português não
teria sido animado por interesses materiais ou por ambições imperialistas de mando: seria,
isso sim, obra maior em prol de toda a Humanidade. A necessidade de os autores
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direitistas se referirem a situações concretas, proporem medidas e políticas acerca da
imigração e se pronunciaram sobre as ex-colónias e os seus habitantes expôs, como
exemplificámos, as contradições entre a teoria e a narrativa efabuladas e o que eram, de
facto, as opiniões, os preconceitos e o racismo inato dos nacionalistas portugueses.
6.3 – «Pátria desfigurada e inerme»: a descolonização e o fim do império colonial
Como vimos, a Direita radical concebia uma ontologia do homem português
profundamente marcada pelo ímpeto aventureiro, pelo espírito ecuménico, pela
predisposição para a miscigenação, pela vertigem do mar e das terras longínquas e
diversas do torrão natal e pela realização pelo contacto, a convivência e a acção
«civilizadora» sobre esses povos distantes, diferentes e misteriosos. Assim, é natural que
o campo nacionalista tenha condenado a descolonização como acto atentatório e negador
da própria essência e do modo de estar dos portugueses. O reconhecimento do direito à
auto-determinação dos povos colonizados por Portugal e em cujos territórios a metrópole
imperial tinha mantido uma longa e sangrenta guerra contra os movimentos
independentistas foi rejeitado porque, consideravam (e consideram) os direitistas, teria
destruído a força moral e anímica do povo português. Ter-lhe-ia ainda negado a
capacidade e o direito de se realizar como o haviam feito os seus antepassados, apontando
como errada e criminosa essa forma de ser e de estar no mundo, condenando a sua
natureza própria, os seus impulsos vitais e as verdades e certezas pelas quais sempre se
regera e se situara na ordem das coisas e da vida. Desse modo, fora-lhe roubada a sua
razão de ser, deixando-o órfão de sentido existencial, sem o apelo da defesa da pátria e
do seu ideal e sem orgulho, ou até com vergonha, da história do seu país. Para a Direita,
a descolonização teria desferido um golpe mortal na portugalidade.
Por outro lado, a concepção teleológica direitista de Portugal também apontava a
colonização como a realização mais sublime da sua missão e do seu devir históricos.
Como expusemos antes, alguns intelectuais nacionalistas consideravam estar o país
ungido pelo favor do Altíssimo, sendo, depois dos hebreus, o novo povo eleito de Deus
e, consequentemente, tendo por sacro desígnio a obra de civilização e de evangelização
do mundo. Logo, o destino do país, por feitio e por celestial imperativo, cumprir-se-ia
apenas além-mar, revelando ao outro o Verbo e, sem ambições de lucro ou de poder e
sem sentimentos de superioridade rácica, elevando os povos colonizados à condição
civilizacional e cultural dos portugueses. Para tanto, estes deveriam fundir-se com eles,
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dar-lhes o melhor de si e incutir-lhes a sua tradição histórica, o seu particular modo de ser
e de estar no mundo e a sua língua. Por essa via, no discurso direitista, se atingira já, ou
se alcançaria ainda, o proverbial desiderato de «dar novos mundos ao mundo», de criar
novas pátrias à imagem e semelhança da pátria original – sendo o Brasil o exemplo
sempre invocado quando se pretendia atestar essa pretensa propensão natural do país.
África, contudo, era diferente, era um caso especial e único. Aí, alegavam os
direitistas, era efectivamente Portugal. Lá se continuava a cumprir a missão nacional e se
haveria de consumar o destino do país. Portugal não poderia separar-se das colónias
africanas – aquelas pelas quais os portugueses sempre teriam demonstrado maior e mais
arrebatada afeição e onde em maior número se haviam instalado e, por conseguinte, em
que maior marca deixaram –, não se poderia Portugal separar sob pena de aniquilar a sua
própria razão de ser e as condições da sua sobrevivência. Deste modo, a propaganda
nacionalista, sobretudo desde o início das Guerras Coloniais, fez depender a sorte de
Portugal-metrópole da manutenção dos vínculos de dominação política, económica,
social e cultural sobre a Guiné, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Angola e Moçambique,
em particular estes dois últimos territórios. À predilecção por Angola e Moçambique não
será alheia a riqueza natural dos territórios em causa, os investimentos públicos e privados
lá realizados e as numerosas comunidades de colonos neles fixadas. Por conseguinte, o
projecto nacional e a viabilidade do país enquanto Estado-nação independente jogavamse em África e, com a descolonização, perderam-se ou, na narrativa direitista, foram
traídos. Logo, a perda do império colonial representou, para a Direita radical, o maior
golpe na razão de ser e nos meios, quer morais quer materiais, de assegurar a existência
histórica autónoma do país. Foi, para os nacionalistas, um trauma igual ou até superior ao
que teriam vivido os portugueses aquando da perda da soberania em 1580 ou da
independência do Brasil em 1822. Comparado retrospectivamente, teria sido, inclusive,
responsável por mais gravosas consequências para o presente e para o futuro do país e do
seu projecto do que os sessenta anos de soberania castelhana sobre Portugal.
Deste modo, resulta natural que parte substancial significativa da produção escrita
da Direita portuguesa se tenha dedicado à análise da descolonização, denunciando o que
entendiam os seus autores ter sido os crimes e as traições ao interesse nacional praticados
pelos governantes e pelos militares envolvidos no processo, clamando pelos direitos dos
«retornados», exigindo a punição severa dos responsáveis e revelando o que
interpretavam ser os sinais do caos, da arbitrariedade e do retrocesso nas ex-colónias.
Com efeito, é significativo o número de obras publicadas acerca: i) das vicissitudes da
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descolonização; ii) do colaboracionismo que defendiam ter existido entre a cúpula do
MFA e os movimentos de libertação marxistas; iii) da falta de assertividade portuguesa
no sentido de salvaguardar os interesses, as propriedades e a permanência dos colonos
europeus nos novos Estados independentes; iv) da fuga maciça e desordenada dos
«retornados»; v) da miséria e do desalento que estes enfrentaram, depois, na metrópole;
vi) dos responsáveis pela descolonização e da necessidade de os julgar; vii) das Guerras
Coloniais e da percepção de que estas não só não estavam perdidas, como era previsível
o triunfo das tropas portuguesas sobre os independentistas; viii) das hipóteses alternativas
à descolonização e das formas possíveis de regresso a África; ix) das guerras civis, da
fome e da pobreza que teriam grassado nos antigos domínios coloniais depois da partida
dos portugueses. Por ser muito extenso o rol de obras publicadas e não caber aqui a sua
análise, remetemos, para uma mais precisa identificação destes trabalhos, para a
bibliografia final.
Também os periódicos direitistas concederam profuso espaço e amplo destaque
às matérias relativas à descolonização e às suas consequências. Por exemplo, A Rua
manteve, entre Abril de 1976 e Junho de 1978, uma secção intitulada «O Processo da
Descolonização», continuando, depois, a tratar os temas pós-coloniais quer na secção
«Vida Nacional» quer na «Vida Internacional», sendo ainda a questão debatida bastas
vezes em crónicas e artigos de opinião. Semelhante atenção e cuidado recebeu a
descolonização no Jornal Português de Economia & Finanças, na revista Resistência e
em O Diabo. Como dissemos, foi, para a Direita, um trauma nunca ultrapassado e que
sentiu sempre necessidade de frisar e criticar. Dividiu-se, em exercício simultâneo, entre
o enaltecimento dos feitos portugueses pretéritos, a criminalização dos responsáveis pela
descolonização – apodados de traidores da pátria – e o amargo lamento da redução de
Portugal aos seus limites europeus, duvidando, sistematicamente, das condições de
subsistência que o país teria nesse novo quadro, quando não o condenava,
inapelavelmente, a uma morte lenta e agonizante.
A mais de um mês da promulgação da Lei Constitucional n.º 7/74 e do discurso
de António de Spínola que consagraram e reconheceram o direito à auto-determinação
dos povos coloniais em todas as suas potenciais implicações, nomeadamente a
independência, Valdez dos Santos, em editorial do Jornal Português de Economia &
Finanças, intuindo o sentido do desenvolvimento da situação política nacional e a
predominância, na correlação de forças interna, que começavam a alcançar os partidários
da descolonização, lançava já um alerta a propósito do futuro de Portugal. Por um lado,
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o director do periódico contestava o direito dos metropolitanos de poderem decidir acerca
do destino dos cerca de um milhão de colonos brancos repartidos pelas possessões
coloniais portuguesas, assim como de ditar a sorte dos vários grupos étnicos africanos
que – defendeu – sempre haviam colaborado com as autoridades portuguesas e
continuariam a querer ser portugueses. Assim, para Valdez dos Santos, era «legítimo,
com efeito, pensar que o exercício da liberdade não pode começar com a condenação à
morte, à escravidão ou à ruína, de tantos milhões de seres que acreditaram e alinharam
sempre com os ideais nacionais portugueses». Ou seja, a liberdade e a vontade que os
portugueses da metrópole reivindicavam e pretendiam demonstrar não podiam legitimar
o abandono de um império com cerca de quinhentos anos e de milhões de pessoas, de
todos os tons de pele, etnias e credos, que continuariam, na opinião da Direita, a sentir-se
portuguesas e a esperar de Portugal a protecção e a união que o país sempre lhes havia
garantido. O longo enraizamento do colonialismo português na história e o facto de a
política colonialista ter sido seguida tanto pela Monarquia Absoluta como pela Liberal,
pela República como pela ditadura estadonovista, colocariam em causa a súbita e abrupta
inversão do sentido histórico da acção e da presença de Portugal em África. Nesse sentido,
questionou Valdez dos Santos, «como é possível a um político, que tenha um mínimo de
responsabilidade, lutar por uma entrega sem condições?»1541. A resposta a esta questão
retórica, subentende-se, era a de que só movido por interesses que não os de Portugal,
logo traindo-o, ou plenamente desconhecedor da missão e das responsabilidades
históricas do país, pelo que ignorante e irresponsável, poderia um político abdicar dessas
colónias encaradas, pela Direita, como parcelas naturais e inseparáveis do território
nacional. Independentemente do motivo, fosse ele a traição deliberada ou a ignorância
incorrigível, esse político estaria sempre a cometer um crime contra Portugal e os seus
habitantes, fossem eles de origem ou ascendência europeia, africana ou asiática.
De resto, e a propósito da declaração do então Presidente da República, António
de Spínola, em 27 de Julho de 1974, Pereira dos Santos escreveu, no semanário A Ordem,
que «há certos acontecimentos cujo alcance e repercussões só um dia poderão ser
justamente avaliados pelas gerações vindouras». Um desses episódios capitais da história
do país ocorrera, justamente, com o reconhecimento oficial do direito à autodeterminação das colónias portuguesas. Não deixando de admitir que a solução para o
conflito militar que há treze anos opunha as tropas portuguesas e os exércitos de libertação
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africanos teria de ser política, e de se felicitar com o fim das hostilidades, Pereira dos
Santos não deixou, contudo, de sublinhar que «a nação tem o direito de ficar inquieta
receando que não estejam suficientemente salvaguardados a vida e os haveres» dos
colonos brancos que em África se haviam fixado ou que, inclusivamente, já lá haviam
nascido. Preocupava o autor que, por despeito ou incapacidade de compreensão, a
transmissão da soberania e do poder para os líderes das populações autóctones pudesse
significar, em virtude das sequelas de uma prolongada e sangrenta guerra, desrespeito,
rejeição e maus-tratos sobre os portugueses que em África pretendessem prosseguir as
suas vidas, por despeito ou incapacidade de compreensão, enjeitamento do legado cultural
português e ausência de disponibilidade para estabelecer estreitos laços políticos e
económicos com o antigo colonizador. Assim, inquiria Pereira dos Santos: «terão os
nativos [...] a ponderação, o equilíbrio e até o prestígio e a força necessários para
manterem a ordem e para colaborarem com os portugueses na construção dos seus países?
Terão os governantes a ideia de que o futuro dos seus países dependerá, em grande parte,
dos laços culturais e económicos que mantiverem com a pátria mãe?». Temendo que o
reconhecimento do direito à auto-determinação pudesse conduzir a processos de
concessão de independência que não salvaguardassem os interesses dos portugueses
residentes nas colónias africanas e o legado cultural português e que não assegurassem
devidamente o quadro das relações futuras entra a metrópole e as suas ex-colónias, que
deveriam ser as de um pai (ou mãe) com os seus filhos, Pereira dos Santos registava, ainda
assim, a esperança de que «a longa permanência dos portugueses nessas vastas regiões,
que vão ter acesso à independência, seja seiva fecunda a alimentar um conjunto de nações
que, embora autónomas, permaneçam unidas pela comunidade da língua, de tradições e
de interesses para bem de todos os seus membros e de toda a família humana»1542. Mesmo
numa opinião que, apesar de todas as ressalvas, não hostiliza, em princípio, o processo de
descolonização então já em curso, não deixa de ser patente que: i) os africanos são
representados como sujeitos passivos, quase invisíveis, inclusive da sua própria
emancipação; ii) o reconhecimento do direito à auto-determinação e da independência
das ex-colónias africanas seria legítimo, sempre e quando não só fossem salvaguardados
os interesses portugueses em África, sobretudo económicos, mas também se os novos
países aceitassem manter o vínculo da língua, da economia, da cultura e da política à
antiga metrópole e, por essa via, Portugal mantivesse um ascendente sobre esses Estados;
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iii) as condições em que se processaria a independência e as características de que se
revestiriam as instituições, a diplomacia, a cultura e a economia destes países seriam
determinadas por Portugal, pela via negocial. Ou seja, mesmo depois de treze anos de
ofensiva contra os africanos que não se cingiu ao ataque de alvos militares – veja-se, por
exemplo, o caso do massacre de Wiriamu1543 – , vitimando milhares de civis, a Direita
considerava que o Estado português estava em condições e no direito de ditar as regras
pelas quais se organizariam a emancipação e a libertação nacionais dos africanos.
Ainda a propósito da legitimidade de governantes e militares, detentores do poder
do Estado durante o processo revolucionário, para, sem consulta às populações, decidir
acerca do destino das colónias portuguesas, da dimensão geográfica e demográfica de
Portugal e de a quem e em que condições deveria ser transmitida a soberania política
sobre esses territórios, Luiz Aguiar, em Julgamento dos Responsáveis, negou que eles a
possuíssem, até porque, argumentou, não é ao Estado que cabe definir a nação. Pelo
contrário, «é esta que legitima o Estado», existindo este último para exclusivo serviço dos
interesses e do desígnio nacionais. Assim, para o autor, «Portugal é, em cada momento,
o Povo Português na sua unidade. Em razão do Povo Português se delimita o seu
território; ao Povo Português, a Portugal, cabe, dentro da forma política do Estado,
exercer a soberania pois que a comunidade nacional é o suporte real, autêntico, do Estado
que absorve, em si, a comunidade nacional». Logo, se a Direita entendia que eram
portuguesas as populações da Guiné-Bissau, de Cabo Verde, de São Tomé e Príncipe, de
Angola, de Moçambique, de Macau e de Timor, se as considerava parte integrante e
determinante do todo unitário que seria o povo português, é evidente que, tendo também
presente a noção de Estado e de nação exposta por Luiz Aguiar, considerava aberrante e
criminosa a assunção estatal da resolução do problema colonial. Assim, defendeu o autor,
«é anómala e abstrusa a concepção que lhe tolera o alvedrio de transformar a Nação em
objecto da sua soberania, quando é dela o verdadeiro sujeito, dispondo arbitrariamente do
seu território e, pior ainda, trocando nacionalidades ou alienando os próprios cidadãos
sem o seu consentimento». Ou seja, a priori, condenavam-se os políticos e os militares
que conduziram o processo de descolonização por terem usurpado, em nome do Estado,
os poderes que lhes terão permitido alterar a conformação geográfica e demográfica da
nação portuguesa. Na óptica direitista, esse processo, com a alegada traição dos
interesses, da vontade e do espírito nacionais, seria sempre criminoso e desprovido de
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qualquer base de sustentação ou de legitimação políticas. Seria ainda mais grave por não
ter, sequer, contemplado a consulta à nação acerca do que esta desejava efectivamente e
por ter originado, fatalmente, «a desnacionalização de populações desde sempre
portuguesas», a validação da «estranha ideia de que é espúria uma Nação construída por
habitantes de diversas religiões do globo e de diferentes raças» e «um retrocesso no
progresso moral da Humanidade»1544.
Não se pense, contudo, que a condenação violenta da descolonização portuguesa
se limitou ao campo da Extrema-Direita. Com efeito, o Instituto Democracia e Liberdade
– mais tarde renomeado Instituto Amaro da Costa em homenagem ao ministro falecido
em Dezembro de 1980 –, centro de estudos afecto ao Centro Democrático e Social,
publicou dois volumes de um trabalho, em 1979 e em 1982, em que era feito um balanço
muito crítico do processo de descolonização. Apesar da sua vinculação partidária, o
Instituto, pelo menos neste estudo, não envolveu apenas autores ligados ao partido
dirigido por Diogo Freitas do Amaral. Assim, o Grupo de Pesquisa sobre a
Descolonização Portuguesa, responsável pela obra, era constituído por Mário António
Fernandes de Oliveira (direcção), Fernando Jasmins Pereira, Frederico José Hopffer
Rego, Hugo José Teixeira Velosa, José António Miranda Dias, Luís Filipe Reis Tomás,
Maria Lídia Braga da Cruz e Rodrigo José Baião. Cumpre ainda assinalar que o prefácio
do primeiro volume foi assinado por Adriano Moreira. O Grupo destacou que o termo
«descolonização» só passou a ser empregue e a ter uso corrente por parte dos líderes
políticos e militares revolucionários depois da tomada de posse dos novos governadoresgerais das colónias, em 11 de Junho de 1974. Até aí, partidos e Movimento das Forças
Armadas teriam manifestado a intenção de dar cumprimento ao que ficara consagrado no
Programa do Movimento1545: reconhecendo o direito à auto-determinação e a necessidade
de uma solução política para o conflito, era imprescindível auscultar, através do
instrumento referendário, todos os portugueses, africanos e asiáticos incluídos, a
propósito do futuro do país – se passaria pela independência das colónias, pela formação
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de uma federação ou pela constituição de uma comunidade de Estados independentes,
entre outras hipóteses então aventadas. Por conseguinte, consideraram os autores do
estudo, «a descolonização surge em Portugal no quadro da revolução que
subterraneamente ao anunciado pelo golpe de Abril, as forças até então clandestinas
começavam a desenvolver». Para levarem a bom porto o seu projecto descolonizador, os
partidos e os militares progressistas teriam, para o efeito, lançado uma ampla e intensa
campanha de difamação e de condenação da obra colonial portuguesa. Pretenderiam, por
essa via, induzir nos portugueses um apoio total à descolonização. Não cuidando sequer
de defender e de preservar a memória histórica e o património cultural colectivo,
«condenava-se, [...] como maléfica, toda a expansão portuguesa que se seguiu aos
Descobrimentos, como o testemunham as orientações pedagógicas sobre o ensino da
História de Portugal [...], em que sob o labéu de colonialistas ou imperialistas foram
atingidas personalidades como as do Infante D. Henrique, Vasco da Gama e Luís de
Camões»1546. Neste afã de demonização do colonialismo português a que os progressistas
se teriam votado, na urgência com que teriam procurado consumar a separação dos
territórios e no modo subreptício com que, alegadamente, teriam conduzido as
negociações tendentes às independências das colónias africanas, ter-se-ão até esquecido,
defendeu o Grupo, que «a luta de libertação nacional nas colónias é tributária da acção
colonizadora que contesta». Deste modo, a prolongada presença portuguesa determinara
«a língua, as fronteiras, as edificações urbanas, as infra-estruturas económicas e as novas
classes sociais» que sobreviveram intactas, inclusive, à descolonização, tendo-se
registado uma evolução de realidades coloniais para nacionais. Os elementos atrás
descritos, pelo laço perene que representavam, justificariam uma visão diferente do
passado nacional, valorizando-o e fazendo dele motivo de estima e de orgulho, assim
como uma definição das relações pós-coloniais com as novas nações africanas bastante
diversa da que foi adoptada e consagrada no biénio revolucionário de 1974-19751547. Para
o Grupo, desde muito cedo, «começou a ser sentida a tragédia da descolonização»,
nomeadamente a partir da nomeação de Vasco Gonçalves para a chefia do II Governo
Provisório1548. Por conseguinte, consideravam os autores do estudo, «ao fim de pouco
mais de três meses, por uma sucessão de factos consumados com todas as características
1546
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do “gonçalvismo”, encontrava-se consagrada – apesar dos vãos esforços de Spínola para
poupar Angola a esse destino – a concepção social-comunista da entrega total e imediata
do Ultramar aos “movimentos de libertação”». Assim, a Direita não só criticava o sentido
e o conteúdo dos acordos firmados com os representantes dos movimentos
independentistas, como acusava os responsáveis portugueses por esses processos de,
possuídos da urgência da retirada de Portugal de África e comprometidos com a agenda
do bloco socialista, não terem sequer pugnado para que existissem verdadeiras
negociações entre as partes – ter-se-ia, somente, tratado de uma entrega sem condições e
sem salvaguarda dos interesses do Estado português e dos portugueses residentes nesses
territórios aos movimentos de libertação alinhados com Moscovo. Condenava ainda que,
nos acordos assinados, não se tivesse procurado inscrever cláusulas que defendessem os
africanos que combateram ao lado dos soldados portugueses nas Guerra Coloniais1549.
Assim, concluía-se na obra:
o primeiro ciclo do “gonçalvismo” encontrava-se [...] encerrado: a partir da intoxicação
propagandística lograra, quer impor a entrega de territórios a grupos desprovidos de
representatividade, embora activamente violentos, quer forçar a importação por outros de
revolucionarismos adrede fabricados e totalmente alheios às vontades das respectivas
populações.1550

De facto, a condenação da descolonização portuguesa, a identificação dos erros e
das traições de que teria padecido e o acentuar das dificuldades e dos prejuízos que ela
representara para Portugal – e, de certa forma, representaria sempre – foram transversais
às várias sensibilidades e famílias da Direita portuguesa. Assim, cada autor procurou
demonstrar o quão néscia e nefasta fora, cada publicação esforçou-se incansavelmente
por denunciar, de modo cada vez mais enfático, o drama humano e a miséria material
vividos quer pelos «retornados», quer pelos africanos, agora pretensamente subjugados
pela tirania, a opressão e as arbitrariedades dos movimentos de libertação marxistas, todos
clamando o quanto Portugal e os portugueses se haviam dedicado a África, o quanto dela
necessitavam para continuar a existir e a fazer sentido a sua presença no mundo e o tanto
que os africanos desejariam já, passado tão pouco tempo, que os portugueses voltassem,
que tudo voltasse a ser como antes. Este discurso de orgulho imperial ferido pela derrota
era já a semente do neocolonialismo futuro. Até porque, se «uma das características
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desnacionalizantes do 25 de Abril é a condenação de tudo o que respeita à imensa obra
ultramarina portuguesa»1551, o primeiro passo para a «renacionalização» do país, ou,
noutros termos, para a sua moralização, passaria, para a Direita radical, pela reabilitação
do passado histórico nacional, inclusive da bravura e da justiça com que as Forças
Armadas Portuguesas se bateram em África pela defesa do império colonial. De resto,
realçou António de Sèves Martins, em contraciclo com o abandono, a dissolução dos laços
políticos e culturais e a degradação do vínculo civilizacional de África e da Ásia ao
Ocidente a que as potências europeias tinham votado os seus impérios, Portugal, até 25
de Abril de 1974, «continuava dando lições de perseverança, de regras de convívio, de
justiça e de caridade, de apostolado, de como os valores espirituais se sobrepõem aos
materiais, da prioridade e predomínio do essente sobre o existente»1552. Portugal teria
suportado e mantido esse esforço e essa atitude, arcando praticamente sozinho e isolado
com todas as suas consequências, não apenas, ou sobretudo, em defesa dos seus interesses
ou das suas necessidades particulares, mas, isso sim, em prol de toda a Humanidade,
vendo-se como escudo e guarda-avançada da cristandade e da cultura ocidental, pontade-lança da resistência ao avanço voraz do comunismo internacional. Sendo assim, não
poderiam os portugueses envergonhar-se ou enjeitar como imorais ou indesejáveis as
Guerras Coloniais e o empenho que os seus soldados nelas demonstraram; deveriam, pelo
contrário, enaltecer, homenagear e prestar culto aos que, pela fé e pelo império, tombaram
em África às mãos dos movimentos de libertação.
Tendo em tão alta conta e estima a acção do exército colonial nos territórios
africanos e fazendo-a corresponder a um esforço de vida ou de morte em defesa do modo
de ser e de viver das comunidades ocidentais, é natural que a Extrema-Direita tenha
considerado que «a descolonização tem um nome: traição e entrega – e um executor: a
covardia e o silêncio»1553 e que foi «trágica e criminosa [a] “descolonização” feita sob o
medo à responsabilidade»1554, pondo em causa a própria viabilidade da pátria. Na
narrativa direitista, não fora apenas para o Portugal metropolitano e para as novas nações
africanas que a descolonização acarretara graves e vitais consequências, como frisou A
Rua: «as sequelas do abandono do Ultramar estendem-se aos territórios e ameaçam
1551
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transformar, a curto prazo, a África Austral num grande braseiro. A Rodésia de Ian Smith
poderá ser a primeira vítima das maquinações e distúrbios mentais dalguns analfabetos
que, um dia, em Lisboa, conceberam esse programa de cobardia e entrega que baptizaram,
pomposamente, de descolonização exemplar»1555. Para os direitistas, uma das mais
nefastas consequências da descolonização portuguesa seria, portanto, a queda de um
regime resultante da proclamação de independência por parte da minoria branca da antiga
colónia britânica da Rodésia do Sul – antecipando-se, assim, à iminente descolonização
do território e à transferência do poder para os movimentos representativos da maioria
negra –, regime que era existencialmente fundamentado na supremacia branca, fora um
dos escassos Estados que apoiaram o colonialismo português, movia um feroz combate
aos movimentos de libertação e de emancipação nacionais e nunca fora reconhecido pela
Organização das Nações Unidas.
Num exercício retórico, Gonçalo Mesquitela propôs-se, em artigo publicado no
semanário A Rua, olhar o processo de descolonização partindo do princípio de que os
responsáveis pela sua negociação e efectivação não estavam possuídos de má-fé contra
os interesses nacionais, admitindo que toda a sua acção política se norteou pelos mais
nobres e sinceros ideais pátrios e concedendo que eles pudessem sentir-se investidos da
legitimidade de representação de todas as populações sob a tutela portuguesa. Ainda
assim, os políticos e os militares que defenderam, negociaram e concluíram a
descolonização teriam, forçosamente, de ter conhecimento e consciência dos impactos
imediatos que ela representaria para o Estado metropolitano: i) redução muito substancial
da sua dimensão física; ii) diminuição populacional para cerca de metade; iii) destruição
das bases da sua sustentabilidade económica; iv) perda total da sua relevância geopolítica,
amputando-o da capacidade de intervir e de se fazer escutar no concerto das nações; v)
criação de um intenso fluxo de migração para a metrópole, gerador de altos níveis de
desemprego, de pobreza e de indigência social. A estas consequências, somar-se-iam
outras igualmente inevitáveis: guerra civil, miséria, fome e tribalismo nos antigos
domínios coloniais. Logo, perante tão ponderosos e evidentes factos, a descolonização só
poderia ter sido fruto de atroz ignorância e impreparação política ou de vil traição
nacional. Mesquitela considerou, evidentemente, que se tratara de uma imperdoável
quebra da sagrada fidelidade que deveria submeter todos os indivíduos, e mais ainda os
dirigentes pátrios, ao sentido, à missão e aos interesses nacionais. Por um lado, os
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militares teriam apoiado a descolonização porque isso os aliviaria de significativas
responsabilidades territoriais e lhes permitiria, terminada a guerra, «regressarem aos
quartéis metropolitanos e poderem gozar o justo repouso dos heróis com a vantagem de
economias arduamente conseguidas». Os políticos, por seu lado, esperavam que uma
rápida e incondicional retirada portuguesa de África conquistasse a boa vontade das
potências internacionais e, mais importante ainda, os seus capitais. Deste modo,
«socializado o País, descolonizado o Império, anulada a nossa opinião mundial, o justo
repouso estender-se-ia a toda a nação europeia. A sua população reduzida poderia viver
feliz». Por isso, a descolonização foi, para a Direita, um triste sinónimo de traição,
abandono e cobardia, um acto premeditado e consciente ao serviço dos interesses
soviéticos, que se traduziu numa redução brutal da dimensão e da importância de Portugal
no mundo, na destruição das condições elementares da sua sustentabilidade e da sua
viabilidade enquanto nação independente, e no desrespeito, no amesquinhamento e na
liquidação da razão de ser nacional. Por conseguinte, afirmou ironicamente Gonçalo
Mesquitela:
é de concluir que, de positivo, nada ficou. Não. Não é verdade. Ficaram os votos, os partidos,
a Democracia, o Socialismo às arrecuas. E, acima de tudo, o PCP vitorioso no número mais
importante do seu show do 25 de Abril: saímos de África, abrimos o continente à colonização
comunista, criámos mais partidos marxistas em meio ano do que a Rússia em meio século.1556

Jaime Nogueira Pinto, perfilhando todo o rol de acusações à descolonização e aos
seus responsáveis políticos e militares, assim como reconhecendo as suas pretensas
consequências nefastas, olhou a questão, também, sob a perspectiva do trauma moral e
existencial que a perda do império gerara, da crise que essa separação teria desencadeado,
dos seus impactos sobre a equação do projecto nacional e dos efeitos desmoralizantes que
teria exercido sobre a geração que combatera, militar e intelectualmente, pela defesa do
império colonial português, que fizera dessa presença em África a grande causa da sua
vida e se vira, entretanto, derrotada pelo inimigo e privada do ideal pluricontinental.
Assim, Nogueira Pinto considerou que não era de regime a crise que o país atravessava:
seria antes uma crise da identidade e da vontade nacionais, era a própria nação que se
debatia com as maiores adversidades e provações – «a Nação que, sem Estado [...], sem
Alma nem Razão próprias, feudalizado em mesnadas, tribos e clientelas que se disputam
o poder imediato [...], deslizando devagar mas sem apelo, para o no turning point das
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soluções desesperadas»1557. O abalo da perda e a inexorabilidade do declínio e da morte
lenta do país eram de tal ordem, exclamava o autor, que, quase dez anos depois da
Revolução, a raiva dera já lugar ao «cansaço e [à] melancolia». Até porque, asseverava,
«o resto das nossas lágrimas e da nossa indignação foram com os restos de Portugal e dos
Portugueses, dessas longas caravanas de refugiados para o Sul de África, com esses
companheiros de prisões, de exílios, de revoltas. Isso acabou há muito». Depois disso, e
à distância de uma década, vislumbrar-se-ia apenas a lenta, ainda que certa e constante,
decadência nacional, em que sobravam, somente, «o terrível peso do silêncio e da
desesperança a cair sobre um povo» e a «mediocridade que vem do triunfo dos
impunes»1558. Contudo, e apesar do trágico e, aparentemente, irremediável cenário
traçado, Jaime Nogueira Pinto exortou todos aqueles que haviam acreditado e defendido
que as colónias africanas eram extensões naturais e inexpugnáveis do território português
a que não baixassem os braços e não desistissem da luta nacionalista. Acima do peso da
derrota, do trauma e do sofrimento da perda, teria de se impor a convicção de que estavam
certos, de que escolheram o partido nacional, de que era justa e necessária a batalha que
travaram e, sobretudo, de que se comportaram sempre com a mais denodada honra. Essa
consciência deveria repelir tentações, motivadas pelas alterações políticas entretanto
ocorridas, de omitir, condenar ou exorcizar a acção pretérita, «adoptando, a posteriori,
posições do inimigo, um inimigo desacreditado, cuja obra de destruição está à vista, não
precisando de grandes dialécticas ou filosofias para confirmar o seu total fracasso e
condenação históricos. Quer dizer: quer nos princípios, quer nos resultados, a obra dos
“descolonizadores” foi um crime nacional e contra a Humanidade». Animados pela razão
que criam ter-lhes assistido e pelo acerto das suas posições e acções que a história teria já
demonstrado, não deveriam os nacionalistas envergonhar-se do seu passado, nem fazer
concessões tacticistas ou derrotistas ao inimigo. Por conseguinte, reiterou Nogueira Pinto,
a nossa Geração acreditou profundamente que Portugal era África; alguns milhares morreram
lá, e neste país que tanto venera os seus inimigos e tanta rua e avenida lhes vai dedicando,
bom era que os fôssemos lembrando... E somos muitos, os que não nos envergonhamos do
que então acreditámos e defendemos. E cada vez havemos de ser mais, à medida que, na
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desgraça, o Povo for compreendendo a grande mentira em que caiu. Não joguemos pois à
defesa, já que a História nos deu razão.1559

Apesar de os direitistas entenderem que a razão lhes assistia, que a história lhes
provara o acerto e que o futuro lhes faria justiça, e de estarem convictos de que a
descolonização fora o mais grave ataque à soberania e ao modo de ser nacionais e de que
o povo, cada vez mais numerosa e expressivamente, enjeitaria a totalidade do legado
político do período revolucionário, a verdade é que esse reconhecimento popular do
nacionalismo tardava em concretizar-se e Portugal parecia cada vez mais inclinado para
o projecto europeísta. Isto não deixava de ser uma evidência, mesmo quando confrontada
com a opinião de Adriano Moreira de que, «quando tudo ficou reduzido ao rectângulo
europeu, que foi a plataforma da nossa grandeza e tem de ser a base da nossa recuperação,
viu-se claramente que o povo soberano tinha sido autoritariamente despojado de todos os
elementos de um património secular que lhe teria permitido negociar, em posição
respeitável, uma nova função internacional»1560. Contudo, o trauma pela perda do
«património secular» a que Adriano Moreira aludiu e das bases materiais e espirituais de
uma concepção megalómana da importância e da missão universalista do país pareceu
confinar-se aos intelectuais direitistas, não havendo, nem nos inquéritos realizados nem
nas diversas formas de expressão e de manifestação populares, que não as afectas à
Extrema-Direita, qualquer sinal de abalo ou de crise de identidade motivados pela
descolonização. Mesmo na Direita, houve quem, lamentando e condenando a
independência concedida às ex-colónias – nunca é equacionada, senão para efeitos de
refutação, a possibilidade de a independência ter sido conquistada, de facto, pelos
movimentos de libertação –, não fosse tão fatalista no diagnóstico elaborado. Reis
Ventura, por exemplo, rejeitou nas páginas da revista Resistência que os portugueses
estivessem «irremediavelmente perdidos», até porque «neste pequeno berço e solar da
grei, somos ainda a mesma gente que fez o Brasil e realizou tudo quanto há dois anos era
o Ultramar Português». Logo, a um povo tão excepcional, e fora o calvário presente,
continuariam destinadas a grandeza e a glória futuras1561. No mesmo sentido apontaram
as palavras de Domingos Mascarenhas quando afirmou que «a Nação portuguesa foi
agredida no nosso tempo por forma gravíssima, como nunca lhe sucedera no decurso de
mais de oito séculos de existência. Mas é preciso acreditar que quererá e saberá resistir e
1559
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sobreviver. A História de Portugal foi “inventada” por alguns portugueses que lograram
obter a adesão da generalidade do povo aos seus empreendimentos». Seguramente, esse
engenho e essa capacidade empreendedora não se teriam esgotado e haveriam ainda de
voltar a dominar várias gerações de portugueses1562.
Contudo, como fomos dando conta, a nota dominante no discurso direitista foi a
do trauma profundo decorrente da perda do império. Assim, foi recorrente o lamento pela
perda das condições de sobrevivência do país e, em alguns casos, até mesmo o luto pela
nação – tida como estando no estertor da sua existência ou como irremediavelmente morta
– ou pelo ideal pátrio perdido. Com efeito, a propósito da independência da República de
Angola, em 11 de Novembro de 1975, a última das ex-colónias africanas a tornar-se
soberana, Valdez dos Santos clamou que se havia «perdido o equilíbrio que nascia de
uma diversidade de parcelas territoriais, espalhadas pelos quatro continentes, de
economias complementares», que se destruíra «a nossa razão de ser como país, o nosso
equilíbrio demográfico, a nossa complementaridade económica com o Ultramar»1563.
Note-se que, apesar de a doutrina nacionalista privilegiar sempre as dimensões
civilizacional, ôntica e teleológica da presença portuguesa em África, o discurso direitista,
quando procurava descrever as situações concretas e as consequências mais evidentes e
gravosas da descolonização, relevou, sobretudo, os aspectos geográfico e demográfico do
Estado português e a necessidade económica das matérias-primas e dos mercados
coloniais para assegurar a sustentabilidade e a prosperidade da metrópole. De resto, a
«complementaridade» a que o texto publicado no Jornal Português de Economia &
Finanças fez alusão mais não é do que um eufemismo utilizado para esconder a natureza
eminentemente colonialista das relações económicas entre a metrópole e os territórios
coloniais. Na mesma publicação, no número referente à segunda metade do mês de Abril
de 1976, foi dado à estampa um «Manifesto aos Portugueses» que se dedicou a analisar
as consequências do processo de descolonização encerrado no final de 1975 e a fazer o
balanço da expansão marítima e colonial do país, assim como do tipo de domínio político
e de relacionamento económico e social que Portugal teria mantido com os povos sulamericanos, asiáticos e, sobretudo, africanos. Relativamente aos efeitos da emancipação
das antigas colónias, defendia que, em 1976, se vislumbraria já uma «Pátria desfigurada
e inerme», arrastando «pelo seu calvário a afrontosa agonia a que foi votada pelo mais
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imerecido destino, em crise sem paralelo desde a sua fundação» e achando-se «mutilada
e arruinada pelos ataques de um implacável inimigo da civilização cristã e ocidental». A
mais dura provação que o país alguma vez tivera de enfrentar, segundo os direitistas, teria
sido desencadeada pela perda do império e era imputada ao comunismo internacional –
acusado de instigar e de financiar os movimentos de libertação africanos contra a sua
«mátria» e os seus «irmãos» europeus e de ter sido o único a beneficiar, de facto, da
independência daqueles territórios – e à indignidade dos militares, dos políticos e dos
tecnocratas que não quiseram ou não tiveram a coragem de prosseguir o esforço de guerra
que, com prejuízo da vida e da saúde de tantos portugueses, vinha sendo mantido desde
1961. Por cobardia, por preferirem o conforto do lar e da paz, por cansaço das agruras do
conflito militar ou dos confrontos diplomáticos com a comunidade internacional, por
alinhamento com interesses externos, por desejo de aproximação e de integração na
Europa democrática ou por mero economicismo, o certo é que a maioria que tomara o
poder teria desistido e entregue, sem condições, as colónias portuguesas a grupos de
inspiração marxista que não eram sequer, segundo a Extrema-Direita, representativos da
vontade maioritária das populações. No «Manifesto» publicado no Jornal Português de
Economia & Finanças, apodou-se esse processo de «suprema vergonha», de «ruína moral
e material» e de «capitulação na desonra». No fundo, considerava a Direita radical, viuse «escarnecido o valor e ofendida a honra e a dignidade dos portugueses, perante a
cobardia de uma sociedade de consumo e do bem-estar, que aceitou a capitulação como
a mais cómoda das soluções para as dificuldades militares». Seguindo uma lógica
organicista aplicada aos agrupamentos políticos e sociais – considerando-se que também
as sociedades nasciam, cresciam, viviam o seu apogeu, declinavam e morriam –, a
concessão da independência às ex-colónias africanas, vista pela Direita como capitulação,
corresponderia, neste esquema, à morte pátria. Aqueles que deveriam ter sido os líderes
dos portugueses, oferecendo o seu sacrifício e o seu exemplo como Norte moral e ético
para os seus concidadãos, e ser os mais comprometidos com a defesa intransigente e
ilimitada dos interesses, do projecto, do passado, do presente e do futuro do país, teriam
sido os primeiros a traí-lo, matando-o. Conscientes das consequências vitais das suas
acções, esses homens eram acusados de um crime tríplice: contra a nação, contra a
Humanidade e contra Deus. Em resultado das suas opções políticas, destruíra-se o orgulho
de ser português. O pouco que restava do Portugal secular deveria, agora, ser defendido
pelos nacionalistas por todos os meios e a todo o transe. Assim, afirmou-se no periódico
dirigido por Valdez dos Santos, «se para salvar a Pátria que agoniza se impõe uma guerra
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sem quartel até ao extermínio dos traidores o povo a fará». Não havia tempo nem margem
de manobra para hesitações ou pruridos pacifistas ou humanistas, «chegara a hora das
decisões capitais. A hora de envergarmos a cota de armas e empunharmos a espada,
prontos a dar a vida pela Pátria, que de muitas vidas precisa para se resgatar!»1564. Do
mesmo sentido se revestiram as palavras de Vera Lagoa, publicadas em Fevereiro de 1978
no jornal O Diabo, quando declarou que, «se for preciso matar para que Portugal se
mantenha independente, os portugueses matarão; se for preciso morrer para que Portugal
se mantenha independente, os portugueses morrerão»1565.
Haveria ainda uma causa pela qual matar ou morrer? Para a Extrema-Direita,
decerto que sim. Mesmo quando, para efeitos de hiperbolização das consequências e do
declínio moral e material do país, que atribuíam ao confinamento de Portugal aos seus
limites europeus, se alegava, definitiva e tragicamente, que «Portugal não existe já. Não
é figura retórica, não é exagero literário, não é um símbolo». Mesmo que se afirmasse, a
despeito de todas evidências contrárias e de todos os discursos direitistas que exortavam,
inclusive, ao combate sem quartel contra o inimigo comum, que «a verdade é que Portugal
não reage como organismo, rejeitando, isolando, destruindo factores culturais ou
espirituais ou anímicos que lhe pretendem tirar o sentido de Unidade Política. Em nome
da Democracia, do Pluralismo, da Liberdade, sei lá eu em nome de que mais?»1566. Assim,
apesar de os portugueses se terem expresso múltiplas vezes de forma conclusiva, seja sob
a forma de eleições livres ou de manifestações, plenários ou associações de todo o tipo,
por exemplo, o facto de a vontade manifestada não ir ao encontro da agenda, da
mundividência e dos interesses da Direita radical era encarado como prova definitiva da
deterioração moral dos cidadãos nacionais. Essa acção anti-moral e anti-nacional teria
sido projectada e levada a cabo pelos inimigos da nação, cujo crime capital fora a
condenação do passado imperial português e, sobretudo, a descolonização dos territºiruis
africanos. Este foi o trauma que a Direita nunca conseguiu superar.
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6.4 – «Voltar a haver terra e manhã»: atlantismo e projectos neocoloniais
Se tomarmos em consideração que, para os direitistas, o pluricontinentalismo
colonial português era tido como a expressão mais fiel da missão e do sentido histórico
nacionais, que o mar e os territórios ultramarinos eram vistos como prolongamento
natural do solo peninsular de Portugal, que a defesa do império consumiu o melhor dos
seus esforços, da sua dedicação e dos seus homens, e que a sua perda constituiu,
efectivamente, um profundo e dilacerante trauma para as hostes nacionalistas, então
resulta evidente a centralidade da discussão em torno do futuro de Portugal e do seu
projecto pós-colonial. Com efeito, a independência das ex-colónias africanas forçou a
Extrema-Direita, à luz da crise espiritual e material que tal processo teria originado entre
os portugueses, a reequacionar o papel que o país poderia ainda desempenhar no mundo
e quais os imperativos à sua sobrevivência enquanto Estado-nação independente.
Procurou ainda estipular como é que Portugal conseguiria, dadas as circunstâncias de
então, voltar a trilhar o rumo do seu destino, assim como as bases, os agentes e os meios
através dos quais se poderia retomar o secular projecto nacional. Como vimos, apesar do
desolador e irremissível cenário traçado pelos nacionalistas relativamente às reais
possibilidades que a metrópole tinha de conservar uma existência autónoma depois de
apartada do seu velho império, a Direita radical, por mais pessimista ou derrotista que o
seu discurso fosse, nunca considerou que se haviam esgotado, fatal e decisivamente, as
razões para continuar a sua batalha – fosse para, à laia de reavivamento moral dos
portugueses, punir os responsáveis pela descolonização, para defender o torrão natal do
expansionismo castelhano ou para reencontrar as forças, os fundamentos e os objectivos
que permitissem que o país voltasse a cumprir-se e a realizar-se no seu destino ecuménico.
Por outro lado, e face à narrativa e às iniciativas governamentais – em que coincidiram o
Partido Socialista, o Partido Popular Democrático/Partido Social-Democrata e o Centro
Democrático Social – que colocavam o Portugal democrático na rota do continente
europeu, definindo como objectivo e meta nacionais a adesão à Comunidade Económica
Europeia, e afastando-o, por conseguinte, do atlantismo que a larga maioria dos
nacionalistas considerava ser a mais profícua via a seguir, a Extrema-Direita viu-se
obrigada a formular propostas alternativas ao que entendia ser a ilusão de prosperidade e
de desenvolvimento que servia de pano de fundo aos discursos europeístas. Havia, por
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isso, que demonstrar a existência e a viabilidade de projectos mais aliciantes, em termos
civilizacionais e aspiracionais, do que o confinamento europeu de Portugal. Precisavam
também os direitistas de demonstrar a oposição original, desde a sua fundação, que o país
tinha mantido em relação à Europa, desenvolvendo-se e atingindo o seu apogeu,
justamente, por ter rejeitado a atracção centrípeta do continente e por ter encetado uma
política que, em última análise, representava uma oposição ao ideal europeu. Mais, urgia,
neste debate em torno da adesão ao Mercado Comum, convencer os portugueses de que
era irrealizável, indesejável até, a utopia de progresso que os europeístas lhes ofereciam.
Por fim, importava ainda demonstrar que, no limite, a consagração de Portugal ao
continente do qual havia partido à conquista do mundo poderia mesmo conduzir à perda
da sua independência política. Esta segunda dimensão do pensamento nacionalista acerca
do futuro do país e do seu projecto pós-colonial será abordada mais aprofundadamente
no próximo ponto. Para já, focar-nos-emos na defesa direitista da vocação atlantista de
Portugal e nos planos que, em conformidade com essa interpretação teleológica,
elaboraram no sentido do ressurgimento ou da refundação da pátria.
Antes de mais, analisaremos o diagnóstico acerca da situação nacional na primeira
década após o 25 de Abril de 1974 e sobre a necessidade de formulação de um ideal e
projecto pátrios que deveriam informar e suportar o novo desígnio nacional a perseguir.
Na narrativa direitista, estabeleceu-se que, em primeiro lugar, e por maior que fosse o
trauma causado pela derrota do colonialismo português, cumpria aos nacionalistas
compreender plenamente o que lhes tinha acontecido a eles e ao país, naquilo que Jaime
Nogueira Pinto classificou como os anos do fim1567 – perceber quem deles se aproveitou,
quem os traiu, quem desistiu da luta e, simultaneamente, a nação que lhes haviam
deixado. Depois, deveriam compenetrar-se de que as condições e os modelos pretéritos
não eram repetíveis – era prejudicial à Direita e ao país que se continuassem a alimentar
sonhos de restauração imperial nas ex-colónias reproduzindo as realidades de antanho.
Por fim, teriam de definir, sob novos pressupostos e formas, os esquemas de
relacionamento possível, os modos capazes de articular, com ascendente português, os
vários Estados de língua oficial portuguesa e, assim, reinserir Portugal na senda da sua
missão e do seu destino, agora com meios e instrumentos profundamente distintos dos de
outrora, porém capazes ainda de realizar a obra mais importante que teria sido cometida
aos portugueses e que se manifestaria no domínio da cultura e da fé. Por conseguinte,
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frisou José Miguel Júdice, impor-se-ia «a compreensão de que a sobrevivência de
Portugal passa pela superação total de uma visão territorialista» do país. Logo, a medida
de grandeza nacional não poderia continuar a ser, uma vez perdido o império, a da sua
extensão geográfica ou a da sua densidade humana. Perante a perda da capacidade
mensurável desses critérios, que urgia ultrapassar, a importância e a expressão do país no
mundo deveriam passar a medir-se pela manifestação do legado cultural português,
nomeadamente a língua. Assim, o novo sentido da existência pátria «terá de ser
encontrado numa perspectiva mais espiritual de comunidade nacional, afinal baseada no
princípio de que Portugal são os que desejam ser portugueses, é uma unidade Cultural, é
mais uma forma de estar no Mundo do que um território físico com fronteiras
limitadas»1568. Privado das colónias e do sistema de dominação e de exploração dos povos
africanos, o nacionalismo português procurava, então, na desmaterialização do império,
o seu prolongamento, tornando-o em perene e metafísica entidade que continuaria a unir
todos os que haviam sido tocados pela cultura, pela fé e pelo modo de ser portugueses.
Perdidos o império físico e o poder e a relevância geopolíticos de facto, a Direita radical
pretendia erigir, como primeiro passo para um regresso efectivo aos territórios que,
entretanto, tinham conquistado a sua independência, o império do espírito lusíada ou
lusófono. Novo projecto imperial que, não obstante a incapacidade de recuperar as
posições de que se viu amputado, procurou criar um quadro de relações diplomáticas,
políticas, culturais e económicas que atribuía a Portugal o estatuto de pátria-mãe das
nações cuja língua oficial fosse o português e, consequentemente, a determinação de uma
posição tutelar do país relativamente a esses Estados – a criação de nacionalidades que os
direitistas atribuíam ao colonialismo português conferiria ao país esse ascendente.
Porém, para que esse novo ideal pátrio pudesse triunfar, era necessário, antes de
mais, que fosse desejado e partilhado pelos portugueses. De acordo com a narrativa
direitista, estes encontrar-se-iam desmotivados e descrentes das possibilidades de
desenvolvimento nacional, e ser-lhes-ia incutida, através da imprensa, do discurso oficial
e da escola, a vergonha acerca do passado colonial da nação. Sem força anímica para
reagir à destruição do país, sem ter uma ideia de Portugal ou da portugalidade por que se
bater e contaminado pela propaganda socialista, social-democrata, comunista,
democrática e europeísta,
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o português perdeu o seu orgulho nacional [...]. Mas ao orgulho nacional é preferível a
consciência de si próprio como cidadão de uma pátria antiga e civilizadora, uma das que mais
contribuiu para a evolução do Ocidente e em geral da Ecúmena; é mais vantajosa a firme
determinação de prosseguir um rumo de personalidade e de criação, agora noutros termos,
em cooperação com outros povos afins, com humildade e com segurança; e é mais exaltante
a opção de caminhar teleologicamente para o futuro, descobrindo e representando valores
éticos e espirituais superativos dos grandes problemas sociais e humanos que o afligem.1569

Deste modo, uma das grandes prioridades da Direita radical teria de assentar na
recuperação do orgulho nacional que entendia ter sido destruído entre os portugueses e
lograr a mobilização destes através de um novo ideal pátrio, simultaneamente
galvanizador e realizável. Assim, estaria já combatendo e anulando os efeitos perniciosos
das ideias desnacionalizantes que haviam corrompido os líderes políticos e os chefes
militares do país e derrubado as defesas vitais da sua população, concorrendo
decisivamente para o desfecho revolucionário do biénio 1974-1975. Por isso, inquiria-se
na revista Resistência, «ante um país que se dissolve, como têm de comportar-se os
Portugueses com o mais alto senso das suas responsabilidades?»1570. A resposta, para a
Extrema-Direita, era evidente: nenhum nacionalista, sob qualquer escusa ou justificação,
poderia furtar-se à obrigação moral de contribuir, com todo o seu empenho e energia, para
a urgente tarefa de salvação e recuperação nacional. Por conseguinte, era imprescindível
repensar Portugal num enquadramento geográfico e humano que superara há quinhentos
anos, não existindo já, na memória colectiva, resquícios da experiência anterior à
expansão colonial e ao império pluricontinental, sendo, por isso mesmo, difícil
perspectivar o país sem o enquadrar na estrutura e conformação imperial pretérita. Havia
também que identificar, por entre a confusão, a degradação e a traição políticas que se
teriam instalado depois da Revolução, «a quem interessa continuar Portugal», assim como
quem o desejava e estava em condições de assegurar essa continuação, tendo em conta
que o país fora «separado do melhor do seu corpo» e que regressara ao «ponto alfa da
nossa criação nacional»1571. Depois de reunidas as condições mínimas necessárias à obra
de restauração nacional, com Portugal novamente limitado à estreita faixa ibérica, ter-seia de formular com clareza o renovado projecto pátrio – ou, do modo como Jaime
Nogueira Pinto colocou a questão, definir «que país queremos ser». Para o autor, que
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parte da contabilização da área, da população, das terras e matérias-primas, da relevância
geopolítica e, sobretudo, da «Grandeza, Orgulho e Honra» perdidos, era necessário que,
«sem reabrir hipóteses sobre o irremediável, sem construir sobre ses mortos e enterrados,
sem repetir libelos mil vezes formulados» e sem espírito de mesquinha vingança sobre os
responsáveis, procurar, a todo o transe, que se realizasse justiça. Era esta, para Nogueira
Pinto, a
condição de reencontro com um factor irremediável e necessário do nosso destino – o sentido
da dignidade e da consciência nacional. [...] Trata-se, ao fim e ao cabo, de repor no seu lugar
a História próxima: de o fazer com serenidade e convicção, para que da tragédia não se passe
para a comédia e tudo se dissolva numa miscelânea de mal entendidos [...], de passa-culpas
e inocentes úteis.1572

Uma vez ajustadas as contas com o inimigo descolonizador e evitada a tentação
de se confiarem inteiramente ao primeiro caudilho ou homem providencial que se
oferecesse para os guiar, deveriam os nacionalistas «interrogar a História e o Futuro, a
Razão e o Mito, a Tradição e a Revolução; [...] recordar que os homens só lutam pelo que
amam, só amam o que respeitam e só respeitam o que conhecem; e fazer uma
peregrinação humilde (mas não amarga) pelo que ficou». Além do torrão natal e do povo,
com o seu património material e imaterial, a sua herança cultural e o seu modo particular
de ser, sentir e viver, que careciam de defesa e revitalização, ficara ainda «a memória dos
Heróis», a ira e a indignação dos que sentiam ter-se batido em vão e dos que tudo tinham
perdido em África, a experiência da longa luta e o conhecimento das condições que teriam
permitido o desfecho que se verificou. Regressados ao confinamento europeu, «há que
recordar e meditar tudo o que de grande fez a grande Nação Portuguesa, colhendo as
lições de Fidelidade, de Honra, de Sacrifício que guiaram o seu Povo quando foi grande
e aventureiro, quando defendeu o rectângulo, rasgou o mar-oceano, semeou padrões,
ergueu fortalezas, uniu o mundo, salvou gentios». Restaurados o orgulho na pretensa
epopeia humanista da expansão e da colonização portuguesas e a alma aventureira e
temerária que as teria permitido, conseguir-se-ia, então, «traduzir o espírito de
Quinhentos em Portugal, rectângulo, 1977». De novo no cais de partida, havia que
conceptualizar uma nova «Índia» aspiracional que concitasse o apoio e a mobilização
nacionais:
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a Índia é sabermos porque perdemos, porque vamos passar fome, porque regressamos sem
Fé nem especiarias, sem glória nem saque, sozinhos com o presente catastrófico e o futuro
ainda pior. A Índia é vencer todos os dias o desgosto e a náusea dos que nos entregaram [...].
A Índia é a esperança de redimir a vergonha e desolação que matam e humilham este Povo
que outrora foi grande e generoso e agora vegeta, estrangeiro, na Lisboa sem Descobertas. A
Índia é estar num barco triste, sem norte nem bússola, entre nevoeiro e escolhos sem fim, e
querer partir outra vez. A Índia é sentir estes restos da memória de naus e império e este
sentimento do irremediável histórico de alguma coisa muito grande que se perdeu à deriva
[...]. A Índia é, acima de tudo e por tudo isto, a vontade de ainda navegar. A Índia é querer
chegar lá.1573

A redenção da obra civilizacional portuguesa, a força anímica e física para resistir
à destruição revolucionária e para impedir a morte definitiva do país, o fundo onde se
formariam o novo sonho e o ideal pátrios, a pulsão irrefragável de retomar o cumprimento
da missão e do destino nacionais, e a capacidade de superar a miséria e a fragilidade
presentes e de reclamar o lugar e o papel no mundo que eram seus por direito próprio,
viriam, na narrativa direitista, da alma, da consciência histórica e do nacionalismo
populares. Mais do que pelas armas e pelos homens, a nova Índia dos portugueses
nasceria do espírito e por ele seria conquistada, como demonstração da vitalidade e da
vontade nacionais. Ou, como também indicavam as palavras que Adriano Moreira
proferiu na Federação das Associações Portuguesas, no Rio de Janeiro, a propósito das
comemorações do Dia de Portugal, urgia disseminar a «convicção mística de que a um
povo agente da cristianização deveria necessariamente estar reservado ter de morrer no
calvário da história contemporânea, para que a sua cruz ressuscite na vida, na história, na
lembrança, no comportamento, no triunfo e na comunhão de todos os povos que se
alimentam do seu corpo e do seu sangue»1574. Deste modo, não poderiam os portugueses
desanimar perante a pequenez da sua dimensão física actual, a perda da soberania política
sobre territórios alheios e as agruras e dificuldades que a nova conformação nacional
acarretaria. Para a Direita, era fundamental que o povo português ganhasse consciência
de que Portugal continuava presente no mundo, exercendo forte influência e tutela moral
e cultural sobre todos os povos que colonizara e cumprindo o seu superior desígnio
através da maternidade das novas nações africanas e, sobretudo, da perene dimensão
espiritual que mantinha intactas a ascendência portuguesa sobre esses territórios a que

1573

PINTO, Jaime Nogueira – «Começar pelo princípio». A Rua, 17 de Junho de 1977, n.º 63, p. 10.
MOREIRA, Adriano – «Dia de Portugal». In MOREIRA, Adriano – Saneamento Nacional. Lisboa:
Publicações D. Quixote, 1985, p. 102.
1574

543

continuaria ublicalmente ligado. Mesmo perante a perspectiva mais pessimista e fatalista
de Manuel Maria Múrias – que declarou, em Junho de 1977, «sentimo-nos morrer com a
Pátria, mortos a velar Portugal morto, vivendo os últimos instantes da nacionalidade
ferida. [...] verificamo-nos no fim da viagem, impotentes para voltar ao Mar, incapazes
de desafiar os deuses. Anões daqui em diante, vamo-nos só a defender a casa e os filhos,
a proteger uns restos, os últimos dos últimos. Somos uma nação perdida» – era sempre
reafirmada a necessidade imperiosa «de nos recomeçar em coordenadas completamente
novas»1575.
Quais seriam essas «coordenadas completamente novas»? A partir de quê e com
que objectivo seriam determinadas? Em primeiro lugar, como afirmou Francisco Lucas
Pires, em 1985, precisava-se «de uma ideia nova e fecunda, enraizada aqui, mas moderna
também lá fora. Essa ideia nova não é fácil, porém, e não se constrói só com um discurso.
Comporta um novo programa, uma ideologia e um mito. É um espírito, um discurso e
uma acção que se têm de tecer colectivamente, que têm de se articular entre si e de se
manter vivas»1576. Forjar essa «ideia nova», cujo matiz poderia sofrer pequenas variações
consoante o grau de radicalismo direitista do seu proponente, era, antes de mais, ter
perfeita consciência do passado e do anterior projecto nacionais, era compreender que
qualquer novo ideal a ser proposto aos portugueses teria, forçosamente, de se fundamentar
e de partir da experiência pretérita, nos ensinamentos da derrota e na formulação, à luz
das novas condicionantes, de uma «patriosofia» que desse resposta aos anseios e às
necessidades intemporais do povo português, que contemplasse o seu espírito, vocação e
ímpeto vital e que permitisse o cumprimento do desígnio e do destino nacionais. Este
exercício de meditação teórica e de acção sobre o concreto no sentido de o transformar
ou de o moldar à ideia nova seria, simultaneamente, uma forma de «redescobrir Portugal».
Como se estabeleceu na manchete do semanário A Rua de 10 de Maio de 1979,
redescobrir Portugal passava pela eliminação dos efeitos nefastos da influência marxista
e da partidocracia sobre a sociedade e as instituições do país, pelo restabelecimento do
equilíbrio e do desenvolvimento económico interno e do crédito internacional e pela
disseminação do entendimento de que um Estado com um passado grandioso como o
português não poderia, agora, apresentar-se às portas da Europa como parente pobre e
atrasado em busca de esmola e de ensinamentos – «redescobrir Portugal é revê-lo na
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inteireza do seu carácter, no culto da sua fé, na sua enorme capacidade de trabalho e de
abnegação, no convívio fraterno de todos os seus filhos [...]. Redescobrir Portugal é
recriar, motivadamente, o orgulho de se ser português. E motivadamente, também,
cumprir um destino pleno de tarefas difíceis mas remissoras»1577.
Antecipava-se, portanto, a prioridade de uma resposta espiritual e ideológica
relativamente à proposta das soluções concretas e objectivas, ao programa de governo e
ao estabelecimento rigoroso das etapas a percorrer até ao dia da redenção final. Como
afirmou Jaime Nogueira Pinto, «a reforma (ou revolução) intelectual e moral do País é
[...] a condição sine qua non da restauração nacional». O exemplo e a força que deveriam
informar e dar corpo a essa reforma eram os dos ex-combatentes das Guerras Coloniais –
que haviam dado tudo o que tinham em defesa do império – e os dos jovens – que não
tinha sido afectados pelo trauma da derrota e que, por nunca terem conhecido o Portugal
pluricontinental, estariam mais capacitados para a nova batalha a travar. Apesar da
particularização realçada por Jaime Nogueira Pinto, esta chamada convocava «todos os
portugueses, patriotas e independentes, que cuidam do bem da Pátria, da continuidade da
Família, da defesa das liberdades reais», a «intervir, com disciplina, com lucidez e com
coragem na vida pública, sacrificando os seus gostos e as suas repugnâncias
circunstanciais, para cumprir o seu dever» em relação à pátria1578. A sobrevivência
nacional imporia, portanto, que se estabelecessem os mínimos éticos capazes de concitar,
ainda que apenas utilitária e transitoriamente, a união dos nacionalistas. Forçaria também
a que à ideia nova e ao mínimo ético comum se somasse o delinear, sem pretensões
maximalistas, dos princípios, valores e objectivos colectivos nos quais não poderia haver
lugar a qualquer tipo de transigência – encontro de vontades conciliáveis e de
mundividências díspares, seria, acima de tudo, «um acto de vida e de fé» que definiria
rigorosamente as «linhas da amizade e da inimizade radical» e que, obrigado ao
universalismo e ao ecumenismo portugueses, privilegiaria «os laços culturais,
económicos e políticos» com as ex-colónias1579. Obrigaria, por fim, a que a última geração
do império cedesse o lugar e o protagonismo aos jovens que fossem abraçando a causa
nacional-revolucionária, conscientes de que «os homens de ontem nunca podem [...] ser
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os homens de amanhã»1580. A consideração pela juventude e a percepção da importância
da sua adesão ao novo ideal nacionalista teriam de impedir os derrotados do império de
transmitirem às novas gerações os seus agravos, lamentos e desesperanças, e também não
se coadunavam com quaisquer veleidades de tutela ou de chefia, de ensino ou de
formação. Por conseguinte, de igual para igual,
é com eles que vamos negociar pactos de sangue, de aliança, de território, de espaço, de
poder. É desta fraternidade sem ilusões, deste acordo livre entre homens livres, deste juntar
de tribos ignoradas, entre o caos e o silêncio, de armas ensarilhadas às portas da Cidade, que
pode nascer qualquer coisa, até a Cidade. E deste tumultuar de mensagens e de gritos, de
insígnias e de vozes, deste apelo na noite sem fim, pode, por milagre ou acto, por acaso ou
necessidade, por graça ou predestinação, voltar a haver terra e manhã.1581

Apesar do lirismo e do romantismo com que Jaime Nogueira Pinto descreveu a
potencial aliança – e que é recurso estilístico comum, como temos visto, a vários outros
textos de diferentes temáticas redigidos pelo autor –, ressalta das suas palavras a
consciência de que a restauração nacionalista não poderia ser alcançada apenas pela
Direita radical que no Estado Novo se encontrava ideologicamente dividida, que nas
Guerras Coloniais fora derrotada e que no pós-25 de Abril se revelara incapaz de unir e
de estabelecer um projecto de actuação comum. Fosse pelas velhas dissensões e
animosidades pessoais, pelo diferente grau de militância e de disponibilidade para o
sacrifício militante, pelas proverbiais disputas entre facções e entre candidatos a chefes
com vista à obtenção do controlo sobre o todo, pelo carácter inultrapassável do trauma do
desfecho do ciclo imperial português ou pelas concessões à Democracia e ao pluralismo
político-partidário que muitos demonstraram estar dispostos a fazer, em graus diversos,
para assegurar o seu futuro, a verdade é que os «homens de ontem» se mostraram
reiteradamente incapazes de ser os «homens de amanhã». Por isso, a adesão da juventude
ao nacionalismo, o seu envolvimento no combate metapolítico e a sua mobilização para
a luta quotidiana contra o inimigo comum afiguravam-se decisivos, na visão de Nogueira
Pinto, para que a Direita pudesse lograr a almejada restauração nacional. Pondo aqui de
parte a discussão aprofundada acerca da novidade que a «patriosofia» elaborada depois
do 25 de Abril de 1974 poderia ou não representar – parece-nos que existiu, sobretudo,
uma recauchutagem da velha ideologia nacionalista sob os novos figurinos e paradigmas
comunicacionais da época –, releva também da supracitada passagem do autor a
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convicção de que a luta pela reabilitação moral e espiritual do país seria, essencialmente,
de ordem cultural, logo de prolongada duração e cujo fim não podia ser previsto. Contudo,
como anteviu noutro artigo, «um dia, uma manhã, bruscamente, os muros da fortaleza
caem, a Cidade rende-se, os outros baixam as armas. [...] os impérios do nosso tempo são
impérios de Ideias»1582 e, por conseguinte, por ideias seriam combatidos e derrotados.
Uma vez caídos ou derrubados os muros da fortaleza e rendida a cidade, que
projecto alternativo oferecer e implementar? Fernando Jasmins Pereira apontou, na
revista Resistência, que qualquer plano que contemplasse «a recuperação de Portugal»
teria de «passar pela recusa da incapacidade estabelecida, da desordem acarinhada, da
autofagia triunfante. E rejeitar esses viciosos caminhos impõe entender o imperativo da
procura de competência, de recepção da disciplina, da tutela positiva da produção». Teria
de afirmar, cabalmente, que a defesa da liberdade enquanto conceito abstracto e absoluto
era inaceitável – a liberdade, tal como os direitos humanos, não tem, por si só,
legitimidade ou valor para acobertarem a destruição da pátria, a dissolução dos seus
vínculos históricos e espirituais e a condenação da sua história, das tradições e dos feitos.
Assim, no esquema proposto por Jasmins Pereira, era primacial a instauração da ordem
enquanto força disciplinadora e como conceito concreto de alto significado social: «um
projecto a definir – uma ordem a criar. Do que precisamos é de entender a ordem como
criação». Por outro lado, nenhum plano de restauração da dignidade e da grandeza
nacionais, que a Direita entendia terem-se extinguido durante o processo revolucionário,
poderia alcançar os seus objectivos se, por vertigem modernista, decidisse fazer tábua
rasa do passado do país – Portugal não era compatível com a transplantação artificial e
inorgânica de figurinos ou modelos político-ideológicos formulados no exterior, por mais
que estes pudessem estar em voga. Assim, para aplicar ideias novas numa «comunidade
longamente organizada e possuidora de profunda espessura diacrónica, subsistente apesar
de todas as manipulações que lhe têm sido infligidas», haveria que as formular de molde
a que fossem harmonizáveis e conformes à tradição, à vivência e ao sentido histórico da
sociedade portuguesa. Neste sentido, impor-se-ia, por motivos de sobrevivência nacional,
«a verdadeira revolução cultural», que se consubstanciaria num mais profundo e exacto
conhecimento e compreensão, pelos portugueses, do passado heróico e nobre do seu país,
reavivando o orgulho nacional. Até porque, como sublinhou Fernando Jasmins Pereira,
«ser português é sentir-se participante na cadeia de gerações que construiu a Pátria ou até
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a destruiu, de todas herdando uma responsabilidade a que não é possível eximir-se».
Incutir esta consciência, este sentido de responsabilidade e modo de viver a pátria seria,
então, a grande meta a perseguir para que, uma vez alcançada, se pudesse partir para a
conquista do aparelho e do poder de Estado e, daí, lançar a urgente e necessária obra de
refundação nacional1583. Como afirmou, mais tarde, no semanário A Rua, apesar de
considerar que Portugal fora criminosa e traiçoeiramente amputado da parte mais
significativa do seu corpo e da sua alma e espoliado das condições materiais e imateriais
que, objectivamente, garantiam a sua independência, o autor considerou que o património
mais relevante, do ponto de vista anímico e espiritual, ficara intocado pela
descolonização. Esse traduzir-se-ia na «memória da capital contribuição à causa
ecuménica do humanismo. Essa força [...] tem de representar reduto inexpugnável e base
da recuperação, na sua vivência se proporcionando estabelecer o espírito apto a definir
um modelo coerente de actuação, coadunado aos requerimentos emergentes da nossa
situação»1584.
Eduardo Freitas da Costa estabeleceu, de modo sistemático, os fundamentos da
existência autónoma de Portugal, as principais características que distinguiam e
particularizavam o país no contexto internacional e as bases necessárias à sua refundação.
Nos seus textos, o autor operou uma relação simbiótica entre o pretenso declínio
português e a decadência do poder e da influência ocidentais. Como tal, Portugal reunia,
pelo seu passado e pela dimensão ôntica do seu povo, as condições ideais para, logrando
a sua própria reabilitação, recuperar o predomínio ocidental sobre o mundo. Através da
proposição de vários silogismos, Freitas da Costa começou por estatuir que, se as nações
se individualizam por aquilo que em cada uma é diferente, único e particular, e se todas
as nações actuais, à excepção de Portugal, se formaram a partir da «conglomeração dentro
de fronteiras políticas naturais», então o que distinguiria o país dos restantes Estados
nacionais de todo o mundo seria a sua exclusiva natureza de «resultar de uma expansão
pluricontinental». Logo, o confinamento da nação aos seus limites físicos europeus,
negando-lhe a expressão e o exercício da sua individualizadora e original característica e
vocação, equivaleria, irremediavelmente, à condenação da sua existência enquanto
Estado independente. Assim, a «real existência de Portugal na nossa época exige [...] a
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sua expansão em pluricontinentalidade, com base num macroespaço em condições
bastantes de ecumenismo e de aculturação»1585. Numa outra proposta de silogismo,
Eduardo Freitas da Costa arguiu que enquanto a fonte de energia vital não se extinguisse
seria possível o renascimento e que, em termos sociais, não era aplicável o conceito de
morte fisiológica, na medida em que nunca aí fenece o embrião da vida: «a recuperação
das origens, quanto ao princípio de vida, e a proposição de um novo modelo, quanto ao
seu desenvolvimento, são, pois, as condições que permitem a reversibilidade no corpo
social». Deste modo, seria necessário revitalizar o exórdio vital da nacionalidade, fazer
regressar a comunidade ao ponto em que se formou enquanto tal, obrigá-la a reviver o
longo percurso comum trilhado pelos seus antepassados e, por essa via, lograr o
«reencontro (recuperação) com as condições básicas de estabilidade e segurança que já
vimos serem essenciais à continuidade do progresso». Esta refundação implicaria, ainda,
a constituição de novas estruturas e instituições, de novos modelos de relacionamento
exterior e de novos objectivos nacionais e civilizacionais. Por conseguinte, defendeu
Freitas da Costa, «o que permitirá ao Ocidente [...] renascer, superando a deterioração
que o afecta hoje em dia, há-de ser pois a recuperação da sua espiritualidade inicial e a
instauração de nova base geopolítica de arranque para novas metas de civilização»1586.
Tal conseguiria Portugal se voltasse a superar o seu confinamento ao mundo euroamericano. Num outro silogismo, o autor propôs que se, por um lado, a revitalização
ocidental passava pela «restauração de uma cristandade autêntica e de sentido realmente
ecuménico», e se, por outro, a recuperação do ideal cristão exigia «a confluência entre
condições geo-sócio-económicas de “base de arranque” [...] e virtualidade de reserva
espiritual», então, quinhentos anos depois da expansão colonial europeia, o Ocidente
carecia de encontrar um novo mundo, físico, em que pudesse refundar-se e revitalizar-se.
Para Eduardo Freitas da Costa, não restavam também dúvidas de que esse novo mundo,
essa base geográfica imprescindível ao reavivamento moral e cultural do Ocidente, se
situava na África Austral, zona do continente africano que beneficiaria de uma «perfeita
definição geopolítica», de elevadas condições para as explorações agro-pecuárias, de
muito significativas reservas de petróleo, de ouro, de diamantes e de outros valiosos
minerais, de considerável extensão litoral e de baixa densidade demográfica1587. Em
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primeiro lugar, releva sublinhar que Freitas da Costa fazia depender a sorte de Portugal
da do Ocidente, e vice-versa, apenas para tornar viável um esquema, particularmente
favorável aos desígnios dos nacionalistas portugueses, que o país jamais teria força para
realizar sozinho. O autor considerava, portanto, que era condição fulcral ao reavivamento
ou à refundação ocidental a colonização de territórios fora dos seus limites geográficos
naturais. Logo, fundamentalmente, estabeleceu como passo decisivo para o futuro do
mundo euro-americano voltar a ocupar África, a negar a independência e a liberdade aos
africanos e, sobretudo, a explorar arbitrariamente as suas riquezas naturais e a sua força
de trabalho. O neocolonialismo e o imperialismo das teses de Freitas da Costa, nas quais
era acompanhado, explícita ou implicitamente, por considerável número de direitistas –
como veremos adiante –, ficam assim bem evidenciados e documentados. Em segundo
lugar, e de modo muito conveniente aos interesses dos nacionalistas portugueses, a área
apontada pelo autor como a mais indicada para o renascimento ocidental compreendia as
ex-colónias de Angola e de Moçambique. À época, abarcava ainda os Estados racistas e
supremacistas da Rodésia e da África do Sul – regimes que, como vimos, a Direita radical
portuguesa defendia e com os quais se identificava. Por fim, entre os países que dela
faziam parte encontravam-se ainda o Malawi e a Zâmbia, com os quais Portugal,
sobretudo através de Jorge Jardim, mantivera boas relações diplomáticas durante as
Guerras Coloniais, e o Botswana, o Lesoto, a Suazilândia e a Namíbia – à data do texto
de Eduardo Freitas da Costa, esta última era ainda uma colónia da África do Sul.
Independentemente do carácter mais ou menos elaborado, ou até rebuscado, das propostas
direitistas acerca do futuro nacional, Eduardo Freitas da Costa apontou, na obra que vimos
discutindo, o substracto essencial a todas: o atlantismo. Este poderia albergar quer uma
nova colonização de África, nos planos mais ambiciosos, como o de Freitas da Costa,
quer a formação de uma comunidade política entre os Estados de língua oficial portuguesa
das duas margens do Atlântico. Comportaria quer a criação de relações privilegiadas e
complementares com esses Estados quer a assunção do papel de intermediário ou de
árbitro entre as ex-colónias e a comunidade internacional. Seria compatível, por fim, com
a construção de uma associação eminentemente cultural entre as diversas nações que
haviam, ao longo da história, sido dominadas pelos portugueses. Na acepção mais
civilizacional e ecuménica desta última tipologia de projecto atlantista, a tónica era
colocada, sobretudo, na língua comum. Na perspectiva metafísica, por seu lado, era a
dimensão religiosa, espiritual e cultural – a ideia de Quinto Império – que se destacava.
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Por conseguinte, na lógica atlantista, Portugal apenas poderia perspectivar um
futuro de desenvolvimento, de prosperidade, de independência e de realização ôntica e
teleológica se concebesse o seu projecto nacional com os olhos postos no oceano que
banha as suas margens europeias e, essencialmente, nos territórios que outrora colonizara.
De modo concordante com o sentido e a acção históricos do país, o seu destino desenhavase além-mar e não na estreita e sufocante pequenez e periferia europeias. Assim, e
retomando a discussão das teses de Eduardo Freitas da Costa, «o reavivamento português
– para ser viável e permitir efectivamente retomar a marcha da História [...] – terá, pois,
de fatalmente começar pela instauração de um novo “condado portucalense” à escala do
século XXI». Ou seja, para se reabilitar e se reencontrar com as suas essência e vocação
perdidas, o país careceria de um novo núcleo físico de onde pudesse, tal como nos alvores
da expansão peninsular, partir um renovado ímpeto de dilatação territorial. Esse novo
«condado portucalense» localizar-se-ia, então, na África Austral – no fundo, Portugal
retomaria o controlo sobre as suas ex-colónias. Desse modo, defendeu o autor,
Portugal será então outra vez Portugal – africano, agora mais do que europeu, como terra e
como alma [...], aí, na África Austral do século XXI, será realmente Portugal e aí há-de ser a
sua metrópole e a sua capital para o balizador ano 2000. [...] Se não instaurar na África
Austral um núcleo dinamizador da nova expansão pluricontinental, Portugal não poderá
renascer para o século XXI.1588

Freitas da Costa, em Portugal Urgente, aprofundou ainda mais os fundamentos,
os pressupostos, as condições e a forma sob os quais se haveria de aplicar este inadiável,
urgente e vital projecto de refundação pátria. Por um lado, reforçava a sua convicção nas
possibilidades de sucesso deste novo empreendimento colonial a percepção de que, apesar
das relações de dependência político-institucionais que existissem de facto, a influência
e o ascendente portugueses sobre os povos das antigas colónias manifestar-se-iam ainda
de forma clara e, como tal, seriam de feição ao restabelecimento dos laços de tipo
colonialista – não obstante o autor tal como a maioria dos nacionalistas, nunca
caracterizar estas relações e realidades como sendo efectivamente coloniais. Somar-se-ia
ainda a permanência da língua, da fé, dos costumes, das tradições e dos modos de vida e
de organização social e laboral que os portugueses teriam inculcado nas populações
nativas. Logo, também essa realidade facilitaria o estabelecimento do novo «Condado
Portucalense» na África Austral. Do ponto de vista internacional, a humanidade
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beneficiaria, defendeu, de que aquela zona fosse administrada e conduzida por quem,
perfeitamente alinhado com os valores ocidentais, tão bem a conhecia e de forma tão
exemplar a governara nos últimos séculos1589. Por outro lado, calculando que a metrópole
apresentava já um excedente populacional na ordem dos 50% e afirmando que era
demasiado ampla e pesada a máquina administrativa do Estado português, a formação
desse núcleo inicial da nova expansão permitiria ainda escoar metade da população
continental e alocar os recursos burocráticos que na metrópole existissem em excesso1590.
Em suma, para Eduardo Freitas da Costa, tratava-se de «criar [...] uma espécie de “Suíça
Sul-Africana” [...] que [...] se tornaria o núcleo motor do livre desenvolvimento sócioeconómico das áreas subdesenvolvidas da África Austral»1591.
Com efeito, salvo algumas excepções de denodado europeísmo de recémconvertidos e daqueles que, pela sua formação ou funções essencialmente tecnocráticas,
já antes do 25 de Abril se batiam pela aproximação à Europa e pela integração nos seus
mercados, as diferentes sensibilidades direitistas manifestaram-se a favor do retomar do
destino marítimo português. Contudo, à luz das novas circunstâncias e condicionantes
geopolíticas, como alertou Adriano Moreira, almejar-se-ia, então, «construir, sobre a
mesma área, um novo sistema de relacionamento, e a chamada política de cooperação
corresponde a tal programa, que luta, evidentemente, com limitações materiais, que não
são novas na experiência portuguesa»1592. Como sublinhou Adelino Felgueiras Barreto
na revista Resistência, o prolongado apartamento de Portugal em relação à Europa e a sua
secular consagração à vida e à realização além-mar teriam produzido, natural e
cumulativamente, uma predisposição e uma vocação para a navegação, para a autoexclusão do limitado e apertado contexto europeu e para uma auto-referenciação
pluricontinental. De resto, o particular modo de ser e o carácter portugueses ter-se-iam
forjado no Brasil, nas colónias africanas e nas do Índico. Produtor de uma cultura e de
uma vivência religiosa sincréticas e ecuménicas, Portugal deveria agora sentir graves
dificuldades em constranger-se à estandardização cultural do continente europeu e em
adaptar-se aos seus códigos e normas. O que pode ser, simultaneamente, a retórica que a
Direita radical encontrou para justificar o atraso e o complexo de inferioridade ou o
deslumbramento cultural que os intelectuais portugueses sentiam face aos seus
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congéneres franceses ou anglo-saxónicos, por exemplo. Por isso, a formação de uma
associação entre Portugal, o Brasil e as ex-colónias «seria uma Comunidade “real” de
expressão lusíada que nos diria mais do que uma Comunidade Europeia onde seremos
sempre peça sem valor, absorvida por interesses estranhos aos nossos e onde a nossa
Vocação Atlântica não só não seria compreendia mas seria antes, como sempre o foi,
hostilizada»1593. A meta do estabelecimento de uma comunidade baseada no liame
histórico, cultural e linguístico que uniria Portugal a todas as suas ex-colónias foi também
traçada pelo general Silvino Silvério Marques – militar direitista passado
compulsivamente à reserva em 1975, defensor da tese de que Portugal estava muito
próximo de vencer os movimentos de libertação em todas as frentes da Guerra
Colonial1594, fundador do Instituto de Estudos Portugueses, que agrupou elementos
afectos ao MIRN, ao PDC e outros independentes da Direita radical1595 e que apoiou as
coligações direitistas às eleições legislativas de 1979 e de 19801596. O primeiro
governador-geral de Angola depois do 25 de Abril defendeu, em Portugal – E agora?,
que, no plano da diplomacia política e da cooperação económica, nenhuma associação
seria mais natural, mutuamente desejável e profícua do que a que se deveria estimular
entre os «povos de língua e cultura portuguesa». Assim, seria nesse «Mundo Lusíada, e
na sua reconstrução paciente e devotada», que, apesar do comprometimento e da
afinidade com a cultura e os desígnios europeus e ocidentais, Portugal encontraria o
projecto impreterível ao reencontro com a sua história e com o seu destino, refundandose de acordo com a tradição e os valores perenes da sua existência enquanto nação de
vocação ecuménica. Pelo que, concluía o ex-militar, «concitar fé, inteligência,
sensibilidade e acção no sentido de obter solidez cultural, económica, diplomática,
militar, política, num conjunto de países nascidos do mesmo tronco, [...] é bem uma tarefa
capaz de, novamente, entusiasmar gerações puras, [...] dando-lhes um sentido de
vida»1597.
Foi também no sentido de dar resposta a esse ímpeto vocacional do povo
português que A. Crespo de Carvalho exigiu, na revista Resistência, que, para que fosse
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viável a reunião entre o colonizador e os antigos colonizados, o novo projecto nacional
concretizasse: i) a missão evangélica e ecuménica do país; ii) a «reafirmação da igualdade
de raças e do pluri-racialismo histórico e multissecular da Nação»; iii) a plena igualdade
económica entre todos os membros da nova comunidade pluricontinental; iv) a «obtenção
de cada vez maior síntese cultural com elementos europeus e nativos-africanos da Nação
e não imposição da língua portuguesa»; v) a elaboração de um quadro legal e institucional
que acomodasse esta nova relação pautada pelos valores atrás descritos1598. Tal como no
projecto nacional proposto por Eduardo Freitas da Costa, as palavras de Crespo de
Carvalho, ao invés de constituírem uma novidade ou uma actualização do ideal nacional,
como pretendiam estar fazendo os direitistas, não têm outro significado concreto do que
a reedição do discurso dos integristas ortodoxos que se opuseram a Marcelo Caetano e
aos defensores das soluções federalista ou independentista para o conflito colonial. De
resto, e à imagem do que já então arguiam, a presença portuguesa na África Austral foi
sempre apresentada como sendo não só necessária como também absolutamente
imprescindível à defesa da cultura e do mundo ocidentais – nesta narrativa, apresentouse o esforço militar português nas Guerras Coloniais como sendo um pesado fardo que,
conscientemente, Portugal aceitava carregar, não em nome dos seus interesses próprios,
mas em prol da humanidade e da civilização ocidental. Como tal, o regresso de Portugal
a África ou a formação de uma comunidade lusíada seriam também do interesse do
Ocidente. Como procurou fundamentar Nuno Rogeiro, no semanário A Rua, para a
segurança do mundo ocidental era crucial a «criação de uma grande aliança defensiva que
englobe, para além da Europa física, os seus aluviões culturais noutros continentes. Aí
estão os países africanos, sobretudo aqueles que só Portugal pode compreender e ajudar
a libertar. [...] visto que [...] soube construir um Destino fora do estrito espaço europeu»,
ao contrário dos restantes Estados do continente, presume-se. Releva, neste passo,
sublinhar a reiterada omissão, interrompida apenas quando se pretende valorizar o
colonialismo português em relação aos demais, de que também a Espanha, a França e o
Reino Unido foram entidades políticas pluricontinentais, permaneceram por longo
período nas suas ex-colónias e, tal como Portugal no discurso da Extrema-Direita, deram
origem a novas nações. Apesar disso, Portugal apresentaria os melhores predicados e
credenciais para, em nome do mundo euro-americano, realizar essa tarefa de libertação e
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de defesa1599. Novamente, e tal como verificámos nos textos de Eduardo Freitas da Costa,
estamos perante a urdidura de uma narrativa que, por um lado, apresenta o regressa de
Portugal a África como um serviço à causa ocidental e cristã e, por outro, faz depender a
sorte do Ocidente dessa retoma do colonialismo português.
A comunidade ou o mundo a formar, ora apresentado como lusíada ora como
lusófono, dada a miséria que teria tomado conta quer da antiga metrópole quer, sobretudo,
das ex-colónias, e a ausência de perspectivas que a todos esses Estados atingia, deveria
ser o resultado da plural constatação de que se impunha «delinear uma política externa
comum para os seis países de expressão portuguesa (Portugal, Cabo Verde, Guiné, São
Tomé, Angola e Moçambique)». Caso contrário, previu Manuel Maria Múrias, nos dez
anos seguintes assistir-se-ia ao desaparecimento dessas nações – as africanas absorvidas
ou pelos vizinhos ou pelo imperialismo soviético e Portugal pelo centralismo e
concentracionismo castelhano. Assim, o país teria de fazer todos os esforços de
aproximação e de estabelecimento de profundos laços políticos, económicos e culturais
com as suas antigas colónias. Beneficiá-lo-ia nesse desiderato o facto de ser o único país
que, inapelavelmente, se podia acercar e interagir com os novos Estados africanos sem
ser acusado de neocolonialismo – «não tem força militar e económica para tanto». Por
conseguinte, Portugal deveria buscar, pela via diplomática, um «comunitarismo
económico e cultural, fazendo-se eventualmente política unitarizante, depois de se terem
esgotado todas as possibilidades que nos oferece a fundação duma comunidade»1600.
Convém notar, contudo, que a abertura do cenário à unidade política é já sinal bastante
de neocolonialismo. Mais ainda o são todos os projectos «comunitários» que partem de
uma vontade unilateral e que são concebidos apenas em função dos interesses particulares
da anterior potência colonial. Este sentimento neocolonial espelhava-se nas
condescendentes considerações acerca do estado e da actualidade das antigas possessões.
Por exemplo, em Outubro de 1984, Jaime Nogueira Pinto lamentava no semanário O
Diabo: «um olhar lúcido sobre a África Austral de hoje não pode deixar de interessar e
comover quem, como os Portugueses, está ligado pelos laços, da História e da
experiência, àquelas regiões e aos seus povos». Para esta tristeza contribuiria, por um
lado, o conhecimento de que aquela zona do continente africano possuía ricas reservas
minerais, condições óptimas para a prática agrícola e mares altamente rentáveis e, por
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outro, a verificação de que se estaria registando uma «pilhagem desenfreada e brutal» de
que, mais do que «em qualquer período da sua História, são vítimas a África e os
Africanos», mergulhando «na miséria e na dependência, os Povos que tinham condições
de dignidade e vida desafogada». Culpando os governantes e os militares portugueses que
conduziram o processo de descolonização – que, afirmou, teria abandonado e deixado
desamparadas as populações das ex-colónias – e reclamando para Portugal a
responsabilidade moral de obviar aos problemas e à miséria que teria gerado, Nogueira
Pinto exortou a que se empreendesse «um esforço generoso e fraternal, sem saudosismos
nem segundos propósitos, mas também despido de complexos de culpa ou de traumas
colectivos», que fosse, enfim, expiação e redenção dos males cometidos no biénio
revolucionário1601. Independentemente das condições, dos meios e dos custos, «os
Portugueses não podem nem devem estar ausentes do que, ao longo de mais de meio
milénio, constituiu o seu espaço vital. E, desaparecida a presença pelos tambores e pelas
bandeiras, há que buscar, nas malhas do comércio, da cultura, da complementaridade e
da convivência históricas, as formas de uma nova Aventura»1602. Impossibilitada, pela
derrota militar e política, pelo contexto internacional e pela ausência de força ou de
vontade nacionais, de reintroduzir, pelo menos no imediato, os ideias, a imagética e as
bases materiais do poder imperial, a Direita radical propunha assim que se reatassem,
pelas vias possíveis, as relações com as jovens nações africanas, mas agora de tipo
neocolonial.
No final de Janeiro de 1980, afirmava-se, em A Rua, que «uma União Cultural e
Económica é, desde já, possível» com a Guiné e com Cabo Verde, sendo ainda difícil o
relacionamento com São Tomé e Príncipe, Angola e Moçambique – sobretudo em virtude
de estes dois últimos Estados terem governos marxistas e enfrentarem guerras civis.
Contudo, por Lisboa ser «a sede moral duma grande comunidade lusófona», a acção
portuguesa devia ser de molde a criar as condições para que, num futuro tão breve quanto
possível, essa comunidade cultural e económica pudesse ser uma realidade1603. Nos
projectos de índole essencialmente economicista, o discurso é mais pragmático e menos
atreito a longas fundamentações morais, espirituais ou culturais: «a relação económica
entre Portugal e os restantes espaços políticos de cultura portuguesa é indispensável para
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definir a nossa posição na conjuntura mundial»1604. Sem pretensões moralizantes ou de
arvoramento em desinteressado benemérito e salvador dos povos africanos, a relação de
Portugal com as ex-colónias é aqui apresentada como sendo determinada pelas
necessidades materiais do país. Ainda no campo da «cooperação» económica, Bernardo
Guedes da Silva – empresário que anunciou, em 1979, a intenção de criar o partido Reunir
para Reconstruir (RPR), inspirado na organização partidária que apoiou Jacques
Chirac1605, se destacou pela sua vincada opinião contra a adesão de Portugal à
Comunidade Económica Europeia1606 e foi um dos fundadores da Frente Nacional1607 –
dedicou-se à defesa da criação da Associação Económica dos Países de Língua
Portuguesa. Como argumentou numa conferência proferida, em Março de 1979, no
Instituto Universitário de Évora, «fazer um grande espaço económico com os países
africanos de língua portuguesa, será, neste momento, a forma inicial da “reconquista”;
não da reconquista de outros espaços ou povos, mas tão somente, a reconquista de nós
próprios»1608. Por conseguinte, se a vocação para anunciar e converter ao Evangelho e à
cultura ocidental podia ter pesado na história expansionista e colonial que os governantes
do país criaram ao longo do tempo, «a nossa motivação não foi exclusivamente de ordem
espiritual». Tê-lo-ia sido também do foro material. Logo, na época, e dadas as
circunstâncias geopolíticas, havia que privilegiar a dimensão económica da vocação
atlantista de Portugal e dos portugueses, tendo consciência de «não serem os países
africanos os mais necessitados; nós é que necessitamos desses países»1609.
De Bernardo Guedes da Silva discordavam, certamente, os autores direitistas que
escoraram os seus projectos de restauração expansionista em fundamentos de ordem
cultural e/ou espiritual. A preponderância do idioma como elemento aglutinador das
diversas parcelas do derrotado império colonial português foi defendida, nomeadamente,
por Adriano Moreira. O antigo Ministro do Ultramar arguiu que era a língua portuguesa
que marcava, ainda claramente, as fronteiras do que, outrora, fora o império. Deste modo,
declarou, «a língua também pode ser a nossa Pátria comum»1610. Ou, como formulou
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Pinharanda Gomes, «a liberdade de ser lusíada é condição que temos de requerer e de
conquistar. Se não morrermos portugueses, seremos, pela língua, não o túmulo, mas a
nau. E a nau é mais do que a caravela; é a palavra, onde o mesmo sopro inspira»1611. O
idioma comum que, com certeza, traduziria «a definição dum padrão ético para a
comunidade, dum estilo de vida colectivo, das prioridades da política do Espírito», cuja
definição Francisco da Gama Caeiro considerou a tarefa nacional prioritária1612. Com
efeito, havia-se já questionado na mesma publicação, uns anos antes, se a perda do
império político não deveria constituir o mote para que o país se convertesse, enfim, numa
«Pátria essencialmente espiritual». Assim, se «o nosso poder temporal – representado
pela Metrópole – é quase nulo, [...] o nosso poder espiritual é, por isso mesmo, maior
agora». Seria desse poder e dessa força imateriais que Portugal conseguiria extrair os
instrumentos e o ânimo para prosseguir a sua missão no mundo1613. O carácter primordial
da reconfiguração ou da correcta definição da «política do espírito» foi também
sublinhado por Fernando Pacheco de Amorim, que as apontou como «condição básica
para a elaboração de um projecto nacional que não pode limitar-se à reconstrução da
economia nacional, mas a englobar esta num todo mais amplo e profundo: a criação de
um novo conceito de Nação Portuguesa e de um novo projecto para o seu Futuro»1614.
Desse modo, argumentou, poderia Portugal, uma vez mais, transpor as suas fronteiras
metropolitanas, já não através da força ou do expansionismo meramente comercial, mas
pelo «reforço da solidariedade espiritual dos portugueses espalhados pelos quatro cantos
do mundo». Pelo que, concluiu a este propósito, «impedidos [...] de realizar o projecto
nacional de constituição de uma sociedade multirracial, num Portugal pluricontinental,
teremos de nos voltar para a intimidade da cultura e do sentimento nacional e neles buscar
a orientação a seguir»1615.
Foi Alexandre Coelho, contudo, quem, em Portugal Guia do Mundo e Portugal
em Perigo, apresentou uma mais aturada e sistemática discussão do projecto nacional à
luz da obra de carácter eminentemente metafísico que o país deveria adoptar. As suas
teses eram, antes de mais, informadas por um profundo sentimento religioso. Nesse
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sentido, era a fé que o fazia descrer da possibilidade de triunfo mundial do comunismo e
o convencia da inevitabilidade de Portugal, mais cedo ou mais tarde, se realizar,
«conforme os destinos de Deus, numa Pátria integrando todos, mas todos os Povos de
Expressão Lusíada, numa Integração sincera, aberta e livre desses mesmos Povos em
torno de um Ideal Comum». Portugal, «Terra de Santa Maria» e escolhido pela
Providência para ser receptor da mensagem de Fátima, seria, então, claramente o país
eleito por Deus para desempenhar a sagrada missão de mensageiro da sua palavra e de
principal obreiro do seu mundo na terra1616. Dessa missão evangélica, fariam parte
inseparável os territórios e os povos que, entretanto, haviam conquistado a sua
independência. Eram, para Alexandre Coelho, «parte do mesmo corpo e da mesma Alma
que é a Pátria Portuguesa, conforme Deus pretendeu que fosse instituída no Mundo, como
um País Pluricontinental integrado». Logo, Portugal cumprira o seu devir criando o
império colonial, na medida em que essa era a incumbência que a Divindade lhe havia
atribuído na ordem das coisas – a «Criação de verdadeiras Pátrias Pluricontinentais
compostas por povos de raças, costumes, tradições, etc., diferentes, mas que desejavam
ser cristãos, e estarem reunidos à volta de um Símbolo, como indicativo de que o Mundo
futurante devia e deveria seguir, em fraternidade cristã»1617. Nesta justificação de ordem
espiritual do passado colonial português e da necessidade do reatamento desse tipo de
relação política, económica e cultural com as ex-colónias, o autor fez do império
pluricontinental português um mister divino e o exemplo escolhido pela Providência para
demonstrar ao mundo que deveria, à imagem do que seria sociedade pluricontinental e
multicultural portuguesa, viver em harmonia e concórdia. Assim foi no passado e assim
tornaria a ser no futuro, pois, «por sermos [...] o Cume da Cabeça da Europa é daqui que
partirá um Novo Descobrimento do Mundo, mas desta vez numa Acção Espiritual em
primeiro lugar, que procure elevar todos os Povos à Suprema Dignificação da Vida, que
é a de termos sido criados à Imagem e Semelhança de Deus»1618. A análise da história e
a perspectivação do futuro nacional de Alexandre Coelho são profundamente marcadas
por uma arreigada megalomania, relativamente à importância do país, de fundo místico,
providencialista e messiânico, mais informadas pela literatura do que pelo estudo das
realidades, como, de resto, fica bem patente na seguinte afirmação do autor: «essa
[missionação] será a Missão Espiritual do Povo Português na Terra, Missão essa que para
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nós levará à Criação do 5.º Império, isto é, uma visão do que possa ser o Reino de Deus,
na Terra, esperando-se então e finalmente a Sua vinda definitiva, através de Seu Filho
Jesus Cristo que reinará para todo o sempre»1619. Tal era a ordem de grandeza e de
importância da missão de que, na narrativa de Alexandre Coelho, Portugal se encontraria
revestido por acção da Divina Providência.
Contudo, como vimos expondo, independentemente de a dimensão privilegiada
ser a tradição, a vocação nacional, a necessidade económica, o serviço à causa ocidental
ou os imperativos espirituais e evangélicos, e de projectarem formas de relacionamento
mais ou menos integradoras ou imperialistas, o facto é que a larga maioria dos direitistas
radicais se empenhou a fundo na formulação e na divulgação de teorias, de programas e
de sonhos de regresso de Portugal a África. Focados no objectivo final de restabelecer o
domínio político sobre esses territórios e populações, o modo ou o veículo pelo qual
fariam a primeira aproximação às novas nações parecia relativamente irrelevante, na
medida em que tantos e tão diferentes foram apresentados. O trauma e a inconformação
com a perda do império colonial e a indisponibilidade para se resignarem à existência
territorial, política, económica e cultural do país dentro das fronteiras europeias – ainda
que sobrassem, da expansão marítima e colonial, a Madeira, os Açores e Macau –, foram
combatidos com a promoção, por um lado, do ajuste de contas com os responsáveis pela
descolonização e, por outro, com a intransigente defesa do comportamento, da acção, da
tolerância e do respeito pelo outro que teriam marcado a longa presença colonial
portuguesa no mundo. Por fim, enaltecia-se a estrutura da obra cultural, evangélica e
civilizacional que Portugal teria realizado e elaboravam-se projectos de restauração da
pluricontinentalidade do país. Fosse por que arte fosse, e como pleno de significado se
inscreveu no semanário Vária 8, o «havemos de voltar» era, inequivocamente, a
mentalidade e a aspiração predominantes no campo nacionalista. Neste jornal, sob o
pseudónimo Castro Lusitano, proclamou-se: «havemos de voltar às terras que
descobrimos e desbravámos e ensinámos e impulsionámos». Uma vez conscientes os
africanos de que haviam sido vítimas de traição por parte dos movimentos de libertação
que diziam representá-los, incapazes já de aguentar a fome, a doença, as arbitrariedades,
a miséria e a destruição semeadas pela guerra civil, «havemos de voltar, porque seremos
chamados pelos que, entregues às feras da subversão total dos valores humanos, foram
abandonados a si próprios». Acima de tudo, exclamou-se, «havemos de voltar, retomando
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o rumo do nosso destino, continuando Portugal e realizando Portugal, perseguindo obras
válidas e criando nações possíveis»1620. Com efeito, e a despeito de todas as causas e
princípios pelos quais se bateu em Portugal no pós-25 de Abril, voltar a África foi sempre
o sonho maior da Direita radical portuguesa e encarado como corolário lógico da
restauração ou da refundação nacional que pretendia realizar.

6.5 – «A cloaca da Europa»: contra a adesão de Portugal à Comunidade Económica
Europeia
Tendo em conta a relevância que a Direita radical atribuiu à discussão, elaboração
e implementação de um novo projecto nacional, compreender-se-á que tenha dedicado
muita atenção às propostas alternativas à sua e que se haja empenhado na contestação,
refutação e descredibilização dessas ideias. Como é evidente, o ideal marxista, em todas
as suas variantes político-ideológicas, não era aceite sequer como hipótese merecedora
de ponderabilidade, porque visto como absolutamente inviável e até perverso. Como
demonstrámos antes, o Socialismo era considerado pelos direitistas uma aberração
teórica, prática e social e a única atitude que poderia suscitar entre os direitistas era a
condenação total, a denúncia generalizada e o esforço, empregando todos os meios
disponíveis, para a sua erradicação definitiva. Por outro lado, e embora se tenha dedicado
menos à sua crítica, talvez pela sua relativa irrelevância enquanto corrente de opinião
estruturada, a Extrema-Direita rejeitou também as teorias que apelidou de terceiromundistas ou de equidistância face aos blocos euro-americano e socialista, defendidas,
com maior notoriedade, pelo major Ernesto Melo Antunes – apesar de elas contemplarem
a defesa de uma maior articulação com os Estados do chamado Terceiro Mundo,
nomeadamente as ex-colónias portuguesas, como alternativa à adesão plena de Portugal
às organizações internacionais de uma das partes em conflito durante a Guerra Fria. Por
isso, o europeísmo foi o projecto mais contestado pela Direita radical. Os direitistas
criticaram: i) a natureza eminentemente europeia de Portugal; ii) a ideia de Europa como
uma realidade geográfica capaz de se unir em termos políticos, económicos, sociais e
culturais; iii) a proposição de que a Europa poderia ser uma alternativa ao império ou a
compensação possível pela sua perda; iv) a definição do objectivo de entrada na
Comunidade Económica Europeia (CEE) como única solução equacionada pelo Partido
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Socialista, pelo Partido Social-Democrata e pelo Centro Democrático Social; v) o modo
como, ao longo de uma década, foram conduzidas as negociações entre o Estado
português e a CEE; vi) a falta de informação e de clareza relativamente aos pressupostos
empenhados dessas negociações, assim como a não realização de uma consulta popular
que ratificasse a adesão; vii) a fraca atenção que os impactos da adesão à Comunidade
Económica Europeia mereciam dos responsáveis políticos quanto à soberania económica
do país e, sobretudo, em relação à manutenção da sua independência política,
nomeadamente se o Estado espanhol se juntasse também ao Mercado Comum; viii) os
interesses partidários e pessoais a que teria obedecido a assinatura do tratado de adesão
por Mário Soares em 12 de Junho de 1985.
Relativamente ao «mito» da unidade europeia, ao seu carácter utópico e à panaceia
de progresso que entendiam estar a ser-lhe demagógica e irresponsavelmente associada,
a Direita radical dedicou-se a denunciá-lo, essencialmente, pela via do confronto com as
evidências históricas da constante tensão que marcou as relações entre os vários Estados
europeus ao longo dos séculos, da permanente procura de domínio hegemónico por parte
das maiores e mais poderosas nações do continente e do sangrento saldo de todas as
tentativas que, pela força das armas ou pela arte da diplomacia, tentaram colocar sob um
mesmo governo toda a Europa. Assim, parece-nos pertinente, porque demonstrativas da
opinião direitista sobre a matéria, analisar as palavras de Marcel Clément que serviram
de inspiração a um texto que A Rua deu à estampa na sua edição de 8 de Março de 1979.
Nesse artigo, publicado originalmente no quinzenário L’Homme Noveau, defendia-se
que, em primeiro lugar, «a Europa geográfica» era uma realidade incontestável, e que,
por conseguinte, a esse respeito o Mercado Comum nada poderia inventar ou acrescentar.
Em segundo lugar, «a Europa económica» correspondia, essencialmente, à capacidade
produtiva e à rede de infra-estruturas de cada um dos Estados europeus individualmente
considerados. Logo, também essa unidade seria facto anterior à assinatura dos Tratados
de Paris e de Roma que deram origem à fundação, respectivamente, da Comunidade
Europeia do Carvão e do Aço e da Comunidade Económica Europeia. De resto,
independentemente dos acordos de cooperação multinacionais, as relações comerciais
entre os países europeus sempre teriam decorrido com a maior normalidade, apenas
perturbados pelos cíclicos confrontos bélicos e pelo corte de relações políticas entre os
Estados, através de uma diplomacia económica bilateral. Por fim, quanto à «Europa
política», Marcel Clément considerou que esse era o verdadeiro e omisso objectivo
escondido sob o discurso de cooperação económica através da participação no Mercado
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Comum. Como resumiu o jornal a partir das palavras do autor francês, «não confundamos
a Europa geográfica, que é a Europa das terras e dos povos (não é preciso fazê-la), com a
Europa económica do Tratado de Roma (já funciona), nem com a Europa política (para a
qual nos arrastam)»1621. A propósito das eleições para o Parlamento Europeu, previa-se,
então, uma burocratização e um centralismo crescentes por parte das estruturas
comunitárias, deixando estas de ser dirigidas pelas várias representações nacionais dos
Estados-membros, mas sim pelas famílias políticas supranacionais de âmbito partidário e
ideológico. Esta modificação representaria, na concepção direitista, a transferência dos
vícios e dos pecados da «partidocracia» para o coração da Comunidade Económica
Europeia e, mais grave ainda, a diminuição da relevância individual, logo da soberania,
dos Estados nacionais, agora sujeitos à aceitação de uma agenda e de uma política
comunitárias marcadas pela volatilidade das maiorias eleitorais que se fossem formando
a cada momento, a nível europeu. Deste modo, entendiam, seriam profundamente
desrespeitadas as intenções que cada povo demontrara através do sufrágio. No que
concerne a esta partidarização da Europa, havia-se já escrito, no semanário A Rua, que o
modelo de organização institucional consagrado no Tratado de Roma se fundamentava
«no sistema liberal representativo». Além da reprodução da partidocracia numa escala
maior e mais poderosa, o condicionamento da representação nacional aos resultados
circunstanciais de um acto eleitoral significaria ainda que «o princípio de um homem-um
voto se sobreporá irreversivelmente ao de uma nação-um voto, o que significará, na
prática, algumas nações com mais votos do que outras»1622.
Nuno Cardoso da Silva, também no semanário dirigido por Manuel Maria Múrias,
manifestou a mesma relutância em aceitar que fosse concretizável a unificação europeia.
Para essa sua convicção, concorria, por um lado, a visão de que a Europa «constitui uma
entidade altamente diversificada, para a qual não é fácil encontrar denominadores
comuns». Por outro lado, até muito recentemente, as barreiras físicas naturais teriam
limitado o contacto, a circulação de bens e de pessoas e as trocas comerciais entre os
vários Estados europeus que, ao mesmo tempo, procuraram as vias da sua expansão extracontinental como opção preferencial de desenvolvimento e não as da edificação de
miríficos projectos de cooperação e articulação europeia, conseguindo, desse modo,
formar e preservar identidades culturais e políticas autónomas. Com efeito, sublinhou o
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autor, a única tentativa bem sucedida unificação da Europa bem-sucedida, e apenas até à
Reforma Protestante, foi a que se efectuou sob a orientação do Vaticano, sendo esta
principalmente de ordem espiritual, subsistindo reservas locais ao poder temporal da
Igreja. Apesar das ressalvas apresentadas relativamente ao projecto europeísta, Nuno
Cardoso da Silva concedeu que, de facto, o Mercado Comum pode ter contribuído para o
progresso e para o desenvolvimento económico e tecnológico dos países aderentes.
Contudo, «tendo certamente produzido benefícios, concentrou-os [...] nas regiões mais
desenvolvidas», pelo que seria já um «um instrumento na mão dos mais fortes para
preservar essa posição de força». Além disso, o crescente centralismo e poder de Bruxelas
em relação às nações que faziam parte da Comunidade afirmavam-se também em
detrimento dos particularismos locais e da soberania efectiva dos Estados menos
poderosos. Assim, ao invés de anular o fosso entre os países mais desenvolvidos e os mais
atrasados da Comunidade e de aproximar e de integrar efectivamente os Estados
periféricos em detrimento do reforço dos Estados-membros mais prósperos, o Mercado
Comum seria, cada vez mais, para o autor, um instrumento ao serviço das nações mais
poderosas nações, desenvolvido unicamente para servir os seus interesses1623.
Bernardo Guedes da Silva, defensor, como vimos, do estabelecimento de uma
associação económica entre Portugal e as suas antigas possessões coloniais, também
contestou a opção europeísta com base na natureza inconciliável dos egoísmos nacionais.
Para o empresário, «a História da Europa, é a história de uma série de povos que durante
mil anos procuraram situar-se definitivamente [...] em determinado tipo de espaço [...]. O
Mercado Comum assenta fundamentalmente nessa unidade europeia que é puramente
fictícia, que é uma unidade de conveniência. [...] É um sonho não realista». Segundo
Guedes da Silva, essa união seria irrealizável à luz das insanáveis contradições e
incompatibilidades rácico-culturais que separariam, nomeadamente, os povos anglosaxónicos e latinos1624. Por conseguinte, como concluiu Miguel Teixeira e Melo no
semanário O Diabo, os sonhos de desenvolvimento económico, de progresso científico e
tecnológico, de modernização administrativa, institucional e cultural e de cooperação
política entre todos os membros da Comunidade omitiam sempre «as realidades históricas
e permanentes, os afrontamentos e distanciamentos de sempre», pelo que seria «lícito
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concluir que a Europa da CEE, tal como os seus arautos a querem apresentar, é um
mito»1625.
Franco Nogueira, antigo Ministro dos Negócios Estrangeiros de António de
Oliveira Salazar (1961-1969) e figura modelar para a Extrema-Direita portuguesa no pós25 de Abril de 1974 – mais do que uma vez se tentou que ele se candidatasse à Presidência
da República, o que nunca se verificou –, questionou o acerto e os benefícios que adviriam
da adesão portuguesa à Comunidade Económica Europeia, sublinhando, justamente, a
essência mitológica do processo unificador. De resto, afirmou, este seria um dos maiores
mitos políticos do sécul, advertindo: para que se pudesse falar em comunidade europeia
era necessário, em primeiro lugar, precisar muito claramente o que se pretendia significar
com o termo «Europa». Reportaria este apenas à realidade geográfica do continente?
Mesmo que assim fosse, e seria esse o denominador comum mais evidente entre os
diversos povos europeus, haveria que determinar se, a Leste, a Europa terminava na
Polónia ou se, pelo contrário, se estendia até à Rússia. Logo, mesmo enquanto conceito
geográfico, ofereciam-se sérias dúvidas e imprecisões quanto à sua univocidade. Seria,
então, «a Europa como massa humana criadora de civilização e centro distribuidor de
progresso e de técnica»? Nesse caso, estar-se-ia perante uma realidade, velha de milénios,
que remontaria à experiência civilizacional dos gregos e dos romanos e que sempre teria
patenteado uma única «característica permanente: repudia qualquer processo unitário.
Uma Europa unida pela economia ou pela força nunca foi possível e por isso tem de se
concluir que não é viável. Apenas tem sido possível e viável uma Europa diversa,
múltipla, pluralista em termos nacionais». Assim, em função dos argumentos
apresentados, além de não passar de um mito, a Europa, enquanto entidade política e
económica, estava condenada ao fracasso e à dissolução, optando os seus Estadosmembros por retomar os antigos e profícuos modelos de organização e de relacionamento
político-económico bilaterais. Por outro lado, o ex-Ministro do Estado Novo sublinhou
que, ao invés do que era propagandeado pelos europeístas, o Tratado de Roma não era de
natureza eminentemente económica. Pelo contrário, sob os auspícios e anúncios de
generalizado e acentuado crescimento económico para os membros do Mercado Comum,
esconder-se-iam, segundo Franco Nogueira, profundos e primordiais objectivos políticos.
Essa Europa politicamente unida fora já, no passado, «o sonho de Carlos V, como foi,
depois, noutros termos, de Napoleão, de Hitler, de todos os conquistadores; e todos
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sabemos a que tragédias os europeus foram conduzidos por tais sonhos». Assim, mesmo
que, para os mais incautos ou para os mais optimistas, esse sonho de união pudesse
traduzir-se na formação de um bloco político-económico suficientemente forte para,
mantendo a oposição ao bloco socialista, se emancipar da tutela dos Estados Unidos da
América, constituindo a terceira via de um mundo bipolarizado, a Europa sairia sempre
enfraquecida desse processo. Na opinião de Franco Nogueira, uma vez integrada
politicamente, essa «já não seria a Europa da diversificação cultural, do pluralismo
nacional, das raízes criadoras de matriz diversa, do vigor de cada pátria defendendo o que
lhe é essencial. O momento em que fosse criada uma Europa federal ou confederal seria
o momento de maior fraqueza da Europa»1626.
Jaime Nogueira Pinto utilizou os espaços de comentário político que tinha na
imprensa nacional para, por um lado, denunciar o carácter mirífico e cândido dos
postulados europeístas e, por outro, demonstrar como estes entravam já em crise e ruíam,
precisamente, devido à objectiva conflitualidade entre os diversos interesses nacionais
em confronto e às tentativas de conquista de hegemonia política no seio da Comunidade.
Nogueira Pinto contestou os argumentos dos defensores do projecto europeu que
assentavam na ideia de que a Comunidade Económica Europeia era uma organização que,
pela cooperação e pela solidariedade inter-estatal, procurava a diminuição progressiva
das assimetrias entre as nações mais e menos desenvolvidas. Por conseguinte, afirmou,
no jornal Semanário, poucos dias depois da assinatura do tratado de adesão, que a
Comunidade era «uma associação político-económica onde, como em todas as
associações, uniões, mares ou aquários comuns, os peixes maiores disciplinarão e
disporão, na medida dos seus interesses ou necessidades, dos mais pequenos». De resto,
jamais uma unidade forjada em torno do mito da prosperidade económica comum poderia
revestir-se da força suficiente para se constituir como bloco político alternativo e
totalmente independente face aos Estados Unidos da América e à União Soviética. Faltarlhe-ia, apontou Jaime Nogueira Pinto, a dimensão de «comunidade dos sonhos, dos
projectos, dos ideais», sendo questionável «o valor e a duração de uma comunidade de
sonhos em volta do preço da manteiga ou da “guerra” da carne de porco». Além disso, e
mais determinante ainda, tal comunidade careceria daquilo que só a tradição histórica
oferecia a cada um dos povos individualmente considerados: o património comum e
moralizante da história, das lendas e dos heróis nacionais. Estes, por seu lado, ter-se-iam
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formado, na larga maioria dos casos, em função das guerras e dos conflitos que opuseram
os diversos Estados europeus. Pelo que, concluía Nogueira Pinto, «os “europeus”, como
tais, só aparecem assim, perante “os outros”, quando os descobriram, os conquistaram ou
os dominaram». Excluindo a forma como foram percepcionados e se apresentaram
perante os não-europeus, foram sempre portugueses, espanhóis, britânicos ou franceses,
por exemplo, com diferentes e conflituantes interesses e com identidades e processos de
desenvolvimento autónomos e diversos1627. Quanto à aparente falência do mito europeu,
em Abril de 1982, ironizou Jaime Nogueira Pinto:
como vão longe os sonhos e promessas de oiro e de mel dos anos cinquenta e sessenta, esse
melhor dos mundos utópico ou possível, que anunciavam alguns velhos estadistas e alguns
(então) jovens lobos eurocratas! Como se sumiram [...] aquelas novas figuras d’Épinal da
prosperidade pela união, dos povos dando as mãos sobre as fronteiras, de um continente de
managers agressivos e burocratas todos poderosos, resolvendo as questões com números, leis
e novos impactos tecnológicos.1628

Com efeito, para o autor, os sonhos de prosperidade e de desenvolvimento
comum, de cooperação solidária e tendente à eliminação das assimetrias regionais e
nacionais, de partilha, para benefício comunitário, do conhecimento e dos instrumentos
tecnológicos, teriam perecido perante os interesses e as agendas nacionais dos Estados
mais poderosos, pelos escolhos que, a cada momento, obstaculizavam a plena integração
europeia e pela incapacidade da CEE de se mostrar imune às crises económicas dos
mercados mundiais. De tal ordem seria o declínio da Comunidade que eram «os próprios
eurocratas mais qualificados quem agora exprime o seu cepticismo profundo quanto à
continuidade da organização»1629.
Apesar das reservas que ao longo de uma década foi apresentando quanto à adesão
de Portugal ao Mercado Comum – quase sempre no sentido de exigir que a decisão de
entrar na Comunidade Económica Europeia e as condições que o país aceitaria para lograr
a aceitação dos outros Estados-membros fossem objecto de maior ponderação e discussão
públicas ou defendendo que a opção europeísta fosse equacionada tendo em conta os
previsíveis benefícios e prejuízos que comportaria face a outras soluções que se
apresentassem como alternativas viáveis –, foi José Miguel Júdice quem, na imprensa
direitista da primeira década da Democracia portuguesa, maior simpatia, ou, pelo menos,
menor rejeição demonstrou em relação ao projecto europeu – confiança que, contudo, se
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vai esbatendo ao longo dos anos. Em Junho de 1980, descreveu a CEE, nas páginas de O
Diabo, como «um sonho de conseguir de modo gradual e não hegemonizado uma unidade
europeia e um clube em que os interesses são trave essencial da evolução». Por outro
lado, em favor do processo de integração europeia jogava ainda, de acordo com a sua
mundivisão, o facto de a geopolítica consagrar, cada vez mais, os grandes espaços, e de
a CEE tender «a ser uma solução que permite aproveitar e potenciar as condições ímpares
que, apesar de tudo, a Europa ainda possui no plano internacional». Por fim, declarou
que, à data, a Comunidade Económica Europeia seria já «o maior mercado mundial»,
teria «a maior concentração de criadores de cultura», reuniria as melhores condições para
estabelecer relações com as nações africanas e possuiria, ao nível do conhecimento
científico, meios e homens que a colocavam ao nível dos Estados Unidos da América e
num estádio de desenvolvimento mais adiantado do que o do bloco socialista.
Engrandecê-la-ia ainda, face aos seus dois poderosos contendores, o rico património
cultural e histórico comum, «um passado em que basear uma coragem para enfrentar o
futuro»1630. Apesar de ter advertido que Portugal não poderia esperar que todos os seus
problemas se resolvessem milagrosamente através da simples entrada na organização,
pode concluir-se das palavras de José Miguel Júdice que, em Junho de 1980, o autor
acreditava que, pelo menos enquanto estrutura económica, o Mercado Comum estaria a
revelar-se positivo para a posição da Europa face às duas maiores potências mundiais,
podendo até estar em condições de conseguir afirmar-se como uma terceira via. Porém,
em Dezembro de 1982, Júdice já reduzia a CEE a uma dimensão estritamente económica,
por ser, cada vez de modo mais claro, «uma realidade em que coexistem uma integração
económica com uma falta de integração política, pois a unidade política continua a
depender do acaso da coincidência dos interesses nacionais dos países determinantes».
Com efeito, não obstante a constante manifestação das melhores intenções, na prática,
nenhum governante se predisporia a secundarizar os interesses particulares do país que
dirigia em prol do processo de integração que se afirmava perseguir. A esta incongruência
entre o discurso e a prática e a esta inultrapassável submissão da integração política à
primazia dos egoísmos nacionais, somar-se-ia ainda «o facto da CEE estar realmente em
crise, os seus associados não se entenderem e, no fundo, só manterem a CEE porque
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realmente não têm outra alternativa prática para a separação»1631. Mesmo para alguém
que não recebera o projecto europeu com uma radical hostilidade e que conseguiu até
reconhecer alguns aspectos positivos quer do seu enunciado programático quer dos
resultados que teria permitido alcançar, o desenvolvimento das relações e das dinâmicas
de poder no seio da Comunidade, as dificuldades, cada vez mais evidentes, de
concretização do processo de integração política, a crise económica que o Mercado
Comum não teria sido capaz de evitar e a notória pouca disponibilidade que os seus
membros demonstrariam em manter a organização, levavam a que o europeísmo dos
dirigentes partidários e políticos dos Estados-membros da CEE fosse olhado com
crescentes reservas.
As objecções levantadas pela Extrema-Direita à adesão de Portugal à Comunidade
Económica Europeia foram, de facto, significativas e merecedoras de constante
meditação e divulgação nos órgãos de imprensa através dos quais esta expressava
publicamente a sua opinião. Em primeiro lugar, registou-se uma rejeição instintiva,
reflexiva ou automática do europeísmo resultante quer da experiência do Estado Novo –
os tecnocratas do regime teriam advogado um descomprometimento do país em África,
se necessário desistindo das Guerras Coloniais e reconhecendo a independência às
colónias africanas, para que Portugal pudesse aproximar-se da Europa, nela se integrando
e dela fazendo o centro, quase exclusivo, da sua política externa – quer da percepção de
que o projecto europeu e o africano, ou atlantista, eram alternativos, inconciliáveis e
mutuamente exclusivos. Pelo que, convictos defensores do destino marítimo e africano
de Portugal e da maior afinidade cultural com os povos de além-mar do que com os
europeus, os direitistas rejeitaram frontalmente, uma vez perdido o império, que passasse
pelo Mercado Comum o projecto de restauração e de ressurgimento nacional que tanto
ambicionavam. Tal como Fernando Pacheco de Amorim apresentou as possibilidades que
se colocavam a Portugal e cuja escolha aparentava estar iminente, para a Direita radical,
Portugal, os portugueses, terão dentro em breve de tomar uma decisão histórica, que pode ser
resumida nestas palavras: escolher entre ser a cloaca da Europa, retomando o caminho
anterior ao 25 de Abril, agora sob o signo do pluralismo e da social-democracia, mas em
condições de muito maior dependência da filantropia internacional [...]; ou então, escolher
uma via portuguesa, não isenta de sacrifícios e dificuldades, mas em que os portugueses
construam o seu próprio caminho, nem orgulhosamente sós, nem orgulhosamente
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acompanhados, mas antes orgulhosamente conscientes de que devem ser os responsáveis do
seu destino.1632

Como resulta claro das palavras de Pacheco de Amorim, a opção que Portugal
viesse a tomar seria da mais grave importância para o futuro da nação enquanto tal. Se
escolhesse ser a «cloaca da Europa», estaria a abdicar da sua autonomia e da sua
soberania, a aceitar ser, tomando como contrapartida única as promessas de prosperidade
económica, uma mera colónia administrada a partir de Bruxelas, e a resumir-se, em última
análise, ao estatuto de país pequeno, cuja relevância no seio da CEE seria pouca ou
nenhuma. Escolher o Mercado Comum seria, então, uma demissão dos portugueses da
sua própria identidade, da sua missão, do seu destino e da condição de cidadãos de
Portugal, de herdeiros da gesta de heróis que, ao longo dos séculos, teriam protagonizado
os maiores sacrifícios para construir, manter e defender a nação da qual, então, se estaria
abdicando – acedendo à entrada na CEE, estariam os portugueses a desistir de si próprios,
e fá-lo-iam, desgraçadamente, em nome de um falso mito, de uma utopia que daria, dia
após dia, provas da sua insustentabilidade e de uma panaceia desenvolvimentista incapaz
de colmatar, ainda que se efectivasse, as necessidades ônticas e espirituais dos
portugueses, muito menos carentes de bens materiais do que de grandeza pluricontinental,
civilizacional e espiritual. Seriam essas ilusões, alimentadas pela propaganda europeísta,
que fariam os portugueses crer que a integração do país na Comunidade Económica
Europeia constituiria, como descreveu Franco Nogueira, «penhor do nosso rápido
progresso, protecção da nossa permanente ociosidade, garantia da nossa abastança: e os
países do mercado comum não hesitariam em pôr à disposição dos portugueses, só por
amor nosso e sem entregar factura, os fundos que são resultado do trabalho deles e que
nos permitiriam a nós continuar como até hoje». Deste modo, Franco Nogueira criticou o
que considerava ser o sacrifício da independência nacional a um mito, a pouca discussão
pública dessa decisão, o fraco esclarecimento dos portugueses relativamente às
consequências que o país enfrentaria com a adesão ao Mercado Comum e o facto de esta
estar a ser propalada, pelos seus defensores, como a única e derradeira oportunidade
viável para o desenvolvimento e a sustentabilidade do país. Pelo que, realçou, a integração
na Europa era «apresentada como um fim em si, como um objectivo que se cumpre e se
esgota pelo próprio facto da entrada no mercado comum, como se, para além dessa
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entrada, nenhuma outra política fosse requerida – ou como se o país findasse»1633. Numa
entrevista concedida a José Miguel Júdice, no final de Agosto de 1980, o ex-Ministro dos
Negócios Estrangeiros não recusava categoricamente, contudo, a entrada de Portugal na
CEE. Exigia, antes, que esta não se efectivasse a qualquer custo e que, sobretudo, fosse,
caso se revelasse proveitosa para a sua concretização, posterior à elaboração de um
projecto nacional autónomo e somente centrado nos problemas e nos interesses de
Portugal. Assim, exortava: «façamos as contas sem paixão, friamente, sem preconceitos
num sentido ou noutro, sem pôr em jogo o prestígio de um governo, de um partido, ou de
um regime; e entremos, ou não, consoante nos convier ou não nos convier»1634.
Postas as coisas noutros termos, como as colocou Joaquim Barradas de
Carvalho1635, havia que escolher entre a Europa ou o Atlântico. Se optasse pela primeira,
Portugal acabaria por perder rapidamente a sua independência, até porque, anteviu o
autor, «na Europa do Mercado Comum, e numa futura, hipotética, Europa política, a
economia dos grandes espaços forjará uma Península Ibérica unificada, e seguramente
com a capital económica em Madrid, que de capital económica se transformará, a mais
curto ou a mais longo prazo, em capital política»1636. Este receio de absorção de Portugal
pelo expansionismo e pelo centralismo castelhanos, potenciado pela previsível adesão da
Espanha à Organização do Tratado do Atlântico Norte e de ambos os países à CEE, foi,
como veremos ao longo deste ponto, um dos principais motivos que opuseram a Direita
radical à integração europeia. Este risco, talvez o definitivo, embora desvalorizado ou
ignorado pelos dirigentes nacionais, seria apenas mais uma prova de que o processo de
adesão ao Mercado Comum irreflectido, incondicional e anti-patriótico. Aainda
relativamente à grave decisão a tomar entre a Europa ou o Atlântico, Valdez dos Santos
afirmou, em Dezembro de 1978, que Portugal, fruto do seu periférico posicionamento
geográfico e do vasto território espanhol que o separava das restantes nações europeias,
se teria mantido «sempre à ilharga dos acontecimentos europeus». A partir da expansão
marítima e da colonização, esse afastamento do continente tornou-se ainda mais
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acentuado, desenvolvendo os portugueses uma matriz identitária e um projecto nacional
autónomos, necessariamente díspares do espírito e da cultura europeus e determinados,
sobretudo, em função do contacto e das trocas culturais com os povos da América do Sul,
de África e do Sudeste asiático. Assim, e não deixando de partilhar um fundo étnico,
cultural, religioso e civilizacional comum, defendeu Valdez dos Santos: «diz-nos mais a
China, com a fronteira com Macau, do que uma aliança de onde só nos podem vir mortes
e destruições. Está mais próxima de nós a África do Sul com mais de meio milhão de
portugueses do que a Suécia, a Áustria ou mesmo os Estados Unidos»1637.
Identitariamente diverso dos seus congéneres europeus, teleologicamente votado aos
grandes espaços marítimos e territoriais do império e historicamente apartado, por opção,
da política, da economia e da cultura europeias, Portugal não podia senão recusar-se a
abdicar da sua essência e do sentido da sua existência histórica, sob pena de, voltando-se
para a Europa, deixar de o ser.
António Quadros anteviu, igualmente, no processo de integração europeia, uma
«diminuição da autonomia política e cultural que caracteriza há cerca de um milénio os
povos que, neste continente, têm raízes e tradições mais profundas». Por conseguinte, a
europeização pela qual tanto se clamava não seria mais do que um instrumento de
normatização identitária e cultural de povos tão distintos como o eram os europeus. Sendo
assim, o que implicaria essa europeização, essa normatização de Portugal? Segundo
Quadros, os portugueses teriam de assimilar um conjunto de princípios e de valores, de
raiz franco-germânica, que até aí teriam sido sempre estranhos ao ser, ao carácter e à sua
vivência histórica nacionais. Por um lado, «será basicamente uma aprendizagem do
utilitarismo e do pragmatismo, em que domina não o critério da verdade mas o da
eficácia», assim como do «voluntarismo germânico». Por outro lado, haveria que
apropriar os fundamentos das doutrinas protestantes, nomeadamente «a crença calvinista
de que a riqueza constitui o sinal do favor divino, de que o homem rico é o eleito do
alto»1638. Tendo em conta o que já discutimos acerca da concepção direitista da natureza
ôntica do homem português e da origem, da função e dos objectivos da sua presença no
mundo, compreende-se o quão anti-natural e anti-nacional era, para a Direita radical, a
perspectiva de padronização cultural que entendia estar subjacente à integração europeia.
Defensora de um arreigado nacionalismo identitário, a Direita recusava o contacto com
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as culturas europeias – nunca ficando claro se este fechamento ao exterior era motivado
por um inconfessável sentimento de inferioridade ou por uma orgulhosa noção de
superioridade cultural.
Do ponto de vista político, o secretismo com que teriam sido conduzidas as
negociações, a pouca confiança nos «partidocratas» para zelarem pelo interesse nacional
e a ausência de uma consulta à população acerca da sua vontade de aderir à CEE levaram
a Direita a concluir que, pela segunda vez desde o 25 de Abril de 1974, os democratas
estariam a impor ao país uma política de factos consumados relativamente às matérias
mais determinantes para a existência futura e para a subsistência presente da pátria. Por
conseguinte, Jaime Nogueira Pinto alertava, no final de Outubro de 1984: «depois de uma
“descolonização exemplar”, cujos resultados criminosos estão à vista e são renegados já
hoje por quase todos os interessados, não queremos uma “integração exemplar”
semelhante!». Assim, os portugueses deveriam manifestar-se no sentido de expressarem
a sua recusa face a uma adesão incondicional ao Mercado Comum1639. Que não se pagasse
com a perda da independência ou da razão de ser nacionais o custo da adesão ao Mercado
Comum: esse era o mínimo que os direitistas exigiam aos governantes que, anos antes,
haviam já desistido, por medo, ignorância ou incúria, do império colonial português. José
Miguel Júdice escreveu, em 1977: «a integração de Portugal no Mercado Comum, apesar
de todas as críticas que são feitas pelos sectores que se lhe opõem, [é] uma evidência que
não está em discussão». Ela representaria, no quadro político-ideológico de então, o meio
possível para a recuperação capitalista do país e para a neutralização de alguma legislação
revolucionária que anquilosaria e corroeria as estruturas nacionais1640: «a integração
europeia é, portanto, nestes dias, uma inevitável necessidade»1641. Contudo, com o passar
dos anos e o avolumar das incertezas e das indefinições em torno das negociações de
adesão, o autor começou a opor crescentes reservas quanto ao processo e à forma como
foi sendo gerido pelo poder político português. Em 1980, o cronista de O Diabo criticava
já a natureza mítica de que se foi revestindo a integração europeia, solução para «as nossas
dores e os nossos traumas». Tinha sido alcandorada ao estatuto de mito redentor não
apenas pela promessa de desenvolvimento económico e tecnológico que anunciava, mas
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também, e sobretudo, porque se procurou transformá-la em remédio milagroso,
instantâneo e de fácil administração para todos os problemas do país. Por conseguinte,
«um povo cansado de lutar por objectivos que tinham adversários poderosos, por
momentos convenceu-se que a política internacional de Portugal passaria a ser uma área
não problemática». Esta visão, ingénua e excessivamente optimista, foi, «num país em
crise, [...] o modo possível de ser Pangloss». Contudo, a bem dos portugueses e do futuro
de Portugal enquanto Estado-nação soberano e independente, era fundamental que o país
se apercebesse de que estava a ser posto perante uma mera utopia, um sonho, e que
despertasse para a realidade e para o concreto. Devia compreender, de uma vez para
sempre, que as organizações internacionais, como a Comunidade Económica Europeia,
não se dedicam à caridade com os Estados menos desenvolvidos, nem os aceitam no seu
seio compadecidas das suas jovens democracias ou pelos seus ardentes discursos
europeístas. A CEE aceitaria Portugal se e quando lhe interessasse e o país reunisse as
condições necessárias para se integrar, implicando também poderosas cedências, em
matéria de soberania e de autonomia nacionais. A ilusão de prosperidade e de
convergência económica com a Europa não seria uma oferta dos países ricos, e
comportaria, isso sim, uma significativa factura para Portugal. Posto isto, libertos deste
«panglóssico» europeísmo, haveria que, segundo Júdice: i) definir um projecto nacional
em função dos interesses e dos objectivos vitais portugueses e não das imposições
externas; ii) compreender que isso não siginificava que «a aproximação à Europa e a
integração nas Comunidades não seja, ou não possa ser, um objectivo nacional. O que
significa é que temos de a estudar com cautela e realismo lúcido. E que teremos de lutar
por ela, com todas as armas que possamos brandir»1642. Dois anos depois, no final de
1982, o autor reafirmou que a integração europeia só seria benéfica para o país se
contemplasse, no acordo de adesão ainda em negociação, condições vantajosas para
Portugal em termos do seu desenvolvimento económico, «se, numa palavra, a
solidariedade europeia funcionar em relação a um país menos desenvolvido, que deverá
ser protegido, apoiado e incentivado no sentido de diminuir o gap que nos separa dos
outros futuros parceiros». Um cenário condicional e abstracto que, por isso mesmo, não
poderia ser consagrado como o primordial, se não o único, objectivo nacional no que
concerne à sua política internacional. Esta perspectiva virtual, justamente por sê-lo, não
legitimava os governantes a persegui-la a todo o custo. Ainda menos era «uma
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necessidade a que subordinar as realidades nacionais, tudo se aceitando, tudo se cedendo,
tudo se admitindo como preço inevitável da adesão. [...] E para termos a adesão que nos
interessa é essencial que os nossos interlocutores possam sentir que não nos apresentamos
de mãos e pés atados a solicitar que nos aceitem»1643. Portugal precisaria, portanto, de
soluções alternativas, de não ter a sua sorte e o seu futuro hipotecados à decisão que a
Comunidade Económica Europeia pudesse vir a tomar e de perceber se o europeísmo era
conforme às suas tradições, à sua história, à sua essência e, sobretudo, aos seus interesses
e necessidades imediatos.
Miguel Teixeira e Melo arguiu que, mesmo no sentido de acentuado proveito
económico que se atribuía à adesão ao Mercado Comum, havia que considerar que
«relacionamento comercial em regime de plena liberdade não é sinónimo de integração
económica». Para esta se verificar, era necessário que, por um lado, se reduzisse a
concorrência entre os Estados-membros através de uma coordenação económica que
privilegiasse a complementaridade entre as suas produções, e que, por outro, as diferentes
nações que compusessem a Comunidade integrada tivessem «níveis de desenvolvimento
económico equiparáveis, por forma a que não se observem grandes disparidades». Ora,
esta segunda premissa não se verificava, segundo o autor, no caso português, pelo que,
sendo inviável a integração portuguesa no Mercado Comum, o estabelecimento de uma
relação de liberdade comercial não carecia da adesão de Portugal à organização. De resto,
argumentou o autor, em desfavor do projecto de integração europeia manifestar-se-ia
ainda a possibilidade de a Espanha aderir, simultaneamente ou não, à CEE. A concretizarse a entrada dos dois Estados ibéricos, caminhar-se-ia rapidamente para a formação de
uma «União Aduaneira Peninsular». Evocando o exemplo histórico do Zollverein
germânico, aliança aduaneira que potenciou e acelerou a unificação política da Alemanha
em 1871, e o secular expansionismo castelhano, Miguel Teixeira e Melo considerou que
não se poderia, «sob pena de privilegiarmos uma política de suicídio nacional, defender
a integração de Portugal no Mercado Comum», uma vez que essa adesão redundaria,
irremediavelmente, na absorção do país por parte do Estado espanhol. Por conseguinte,
não enjeitando a pertinência e a necessidade do estreitamento das relações comerciais e
do fortalecimento dos laços culturais e civilizacionais, não seria admissível nem
compreensível prosseguir com o processo de adesão. Era urgente, afirmou o autor, «pôr
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de lado este preconceito provinciano de uma integração a qualquer custo»1644. Por outro
lado, sublinhou mais tarde, a consagração de Portugal ao projecto europeu só seria
possível porque se abdicara de África e do império. Assim, tal como no biénio
revolucionário de 1974-1975, preparar-se-iam agora os governantes para, sem ouvir os
portugueses, consumarem a entrega do que sovraba ainda da soberania e do poder
nacionais:
sabendo nós que a expansão ultramarina portuguesa desde o final do século XIV obedeceu a
um forte imperativo, onde se entrelaçavam a necessidade de assegurar a independência
nacional, razões económicas, mas também, e principalmente, o cumprimento da missão que
a Providência Divina assinalou de forma inequívoca ao nosso povo, fácil se torna
compreender como todo este processo de viragem para a Europa [...] é profundamente
antinatural.1645

Deste modo, para a Direita radical, a entrada de Portugal no Mercado Comum não
só custara já, como condição apriorística à sua candidatura, o império colonial, como,
agora, ameaçaria a própria existência nacional, além de a entender como uma traição da
identidade e do desígnio histórico nacionais. A recusa do projecto europeísta não
significava, porém, reiterou Miguel Teixeira e Melo, que a Extrema-Direita tivesse em
vista a implementação de modelos económicos chauvinistas, autárcicos ou isolacionistas.
Simplesmente, frisou, entendia que os interesses nacionais deveriam ser sempre
privilegiados relativamente a quaisquer outros e que era imprescindível ter na mais
elevada consideração «que ao nosso país foi assinalada desde a sua fundação [...] uma
vocação perene que é a de ser a nação propagadora da Fé. O cumprimento deste mandato
é condição essencial da perenidade da independência nacional e impõe que se privilegiem
as relações externas com as áreas extra-europeias»1646.
No jornal A Rua e nos editoriais assinados por Manuel Maria Múrias, a adesão de
Portugal à Comunidade Económica Europeia foi muito debatida e criticada. Em 17 de
Fevereiro de 1977, o semanário ostentou como manchete: «Europa com eles! Os partidos
comprometem a soberania». Resulta evidente o sentido da orientação editorial
relativamente ao tema. Tal como afirmaram, por exemplo, Jaime Nogueira Pinto e Miguel
Teixeira e Melo, também neste semanário se defendeu que «esquartejado o corpo
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nacional, amputada de tudo quanto a engrandecia de dimensão extra-europeia, a Pátria
inerme sucumbe ao centripetismo continental». Considerando que a decisão de aderir ao
Mercado Comum, recentemente comunicada ao país, teria efeitos nocivos sobre a já débil
condição de Portugal, declarava-se na primeira página do periódico que «a consciência
nacional não poder ser assim espezinhada» e, como tal, sentiam-se os direitistas no
«direito de repudiar uma opção europeia efectivada sem um acto de vontade e liberdade
nacional. [...] Reivindicamos uma consulta ao País»1647. Com efeito, cerca de um mês
depois, a publicação reforçou a sua posição: nenhum governo tinha legitimidade para
tomar sozinho tão grave decisão. Apenas mediante o completo esclarecimento, a consulta
e a aceitação populares da adesão à CEE estaria a Direita, que o semanário pretendia
representar, disposta a anuir a que o futuro do país passasse pela integração europeia. Por
conseguinte, como escreveu Manuel Maria Múrias, a Direita radical não estava disponível
para tolerar uma nova política de factos consumados, tal como a que não conseguira travar
relativamente à descolonização, à nacionalização da economia, à colectivização agrícola
no Alentejo e no Ribatejo, ao Pacto MFA-Partidos e à Constituição da República
Portuguesa. No que concernia ao Mercado Comum, «como se fosse possível, e sem
consultar a Nação, aparentamos caminhar agora para o seio da Europa, limitando ainda
mais a nossa soberania, à procura duma prosperidade que mal se sabe se há. Continua-se
a política dos factos consumados; a Nação posta diante de opções irreversíveis sem poder
protestar». Além deste suposto procedimento anti-democrático do Governo, Múrias
sublinhou ainda que, apesar de, geograficamente, Portugal ser «por fatalidade» europeu,
o seu desenvolvimento secular sempre se desenrolou autonomamente e de «costas
voltadas» para o continente, pelo que resultavam falhos e falsos os discursos europeístas
que se sustentavam numa pretensa plena identificação histórica e cultural do país com a
Europa1648. Uma semana depois, o director do semanário voltou ao tema, aduzindo que,
para lá de tudo o que já dissera anteriormente e repetindo as críticas ao modo como o
Governo liderado por Mário Soares vinha conduzindo o processo, sempre Portugal se
apartou voluntariamente dos negócios e dos conflitos europeus, nunca fez da Europa o
foco principal dos seus interesses, negócios e diplomacia e quando, ensaiou essa
europeização, no século XIX e no início da I República, acabou dependente da protecção
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britânica e com a sua soberania seriamente diminuída. Por isso, em virtude da
descolonização, considerou Manuel Maria Múrias, «habitamos um país estranhamente
novo. Lançámo-nos ao mar para procurar lá longe a potência que nos faltava em terra. No
momento em que a cobiça internacional se lança despudorada sobre os Açores, achamonos inermes, batendo à porta da Europa. Já não representamos interesses mundiais. Somos
um resto»1649. Três anos passados e Múrias continuava a acusar a política governamental
e as negociações de adesão à CEE de falta de transparência e de desrespeito pelos
interesses nacionais. A propaganda europeísta venderia aos portugueses um mito de
desenvolvimento, prosperidade e bem-estar económico-social. Não esclarecendo as
condições que, em nome do país, se propunham aceitar para que a integração europeia se
concretizasse, os governantes limitar-se-iam a repetir promessas utópicas, essa «panaceia
absoluta para todos os males» que colocaria Portugal «de imediato ao nível luxuoso das
mais prósperas sociedades europeias, Lisboa rivalizando com Paris, toda a nossa
economia competindo vencedoramente com a poderosa economia da Europa». O discurso
redentor e providencial em torno da adesão de Portugal ao Mercado Comum ocultaria os
reais impactos e custos da integração europeia, que estariam a ser propositadamente
escondidos dos portugueses pela grande campanha de propaganda montada para inculcar
na população a aspiracional meta europeia. Múrias denunciou aquele que era, no seu
entendimento, um dos principais perigos da integração económica da Europa: a
unificação política, a criação dos Estados Unidos da Europa1650. Numa solução federal ou
confederal desse tipo, Portugal, pela sua reduzida expressão territorial e demográfica,
tornar-se-ia, rapidamente, uma mera província periférica e irrelevante, sem poder e sem
qualquer capacidade de influência sobre as decisões tomadas à escala supra-nacional.
Assim, para o autor, «democraticamente seremos apenas uma quantidade que, face a
quantidades demográficas maiores, se esgota em si mesma». Mesmo que a integração
europeia se resumisse à esfera económica, a fraqueza negocial do país faria com que fosse
o centralismo europeu a determinar o que Portugal poderia ou não produzir e as nações
mais desenvolvidas imporiam certamente ao país as indústrias que, por serem pouco
rentáveis ou muito poluentes, não queriam ter instaladas nos seus territórios. Pelo que,
conclui-se dos vários textos analisados de Manuel Maria Múrias, ainda que apenas
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contemplada enquanto cenário abstracto, os malefícios que acarretava seriam de tal
magnitude que a adesão de Portugal à Europa do Mercado Comum só podia revelar-se
lesiva dos interesses económicos e políticos do Estado português. Além, é claro, de ser
profundamente contraditória relativamente à essência, à missão e ao sentido histórico
nacionais.
A Frente Nacional, da qual Múrias foi um dos fundadores e mentores, emitiu uma
posição política sobre a matéria em Julho de 1980. A Rua fez eco desse comunicado
estruturado em quatro pontos: i) Portugal tinha por vocação e destino o império
ultramarino, logo priorizar a sua realização no contexto do continente europeu era um
erro histórico e político da maior gravidade; para poder almejar a uma posição relevante
na Europa, o país tinha, antes de mais, de reconquistar o seu poder económico e político
junto das ex-colónias africanas; ii) uma análise racional dos benefícios e dos prejuízos
que, provavelmente, resultariam da adesão à CEE demonstrava que ela implicaria mais
aspectos negativos do que positivos, nomeadamente ao nível da autonomia e da soberania
política, financeira e produtiva do país; iii) a entrada no Mercado Comum significava
também uma redução drástica da soberania política portuguesa que, para ser tomada como
legítima, teria forçosamente de ser sujeita a plebiscito popular; iv) só seria «possível uma
integração pragmática na Europa depois de se ter institucionalizado uma União Aduaneira
Luso-Africana que em bloco adira ao Mercado Comum»1651.
A Direita radical também se dedicou ao estudo dos impactos objectivos que
representaria a integração europeia. Esses efeitos manifestar-se-iam ainda antes da
entrada do país no Mercado Comum, estando em curso um processo de adaptação da
economia, das instituições e das leis do país de molde a ficarem conformes aos figurinos
e aos ditames da Comunidade Económica Europeia. Sem quaisquer garantias de entrada
nesse clube exclusivo de mirífica prosperidade, os governantes tariam já a fazer alterações
estruturais em Portugal, apenas para que o país estivesse em condições de ser aceite no
Mercado Comum. Como lamentou, a este propósito, Alexandre Coelho, «ainda não
fazendo parte desse Supermercado Europeu, já vamos sentindo o peso de uma
organização Supranacional de cariz Colonialista»1652. No que concerne às repercussões
prováveis no aparelho produtivo nacional derivadas da entrada de Portugal no Mercado
Comum, os direitistas destacaram, sobretudo, a agricultura e as pescas, assim como
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alguns sectores específicos da indústria. Manuel Maria Múrias, por exemplo, asseverou
que, se a adesão se concretizasse, se verificaria um significativo decréscimo nas
exportações têxteis e da quantidade de vinho, leite e fruta que o país poderia produzir1653.
Miguel Teixeira e Melo sublinhou as perdas significativas que a integração europeia
representaria para a indústria siderúrgica nacional, sector em que a CEE enfrentaria já um
cenário de sobreprodução: as empresas nacionais não teriam quaisquer condições de
vencer ou sequer de suportar a concorrência dos países mais desenvolvidos da
Comunidade. Para o sector leiteiro, tendo em conta os excedentes e as quotas de produção
europeias, e para a produção vitivinícola, que teria de ser reduzida e de se adaptar às
normas europeias, a perspectiva traçada por Miguel Teixeira e Melo também não era
animadora. Por outro lado, a entrada no Mercado Comum obrigaria ainda a que se
denunciassem os acordos pesqueiros com Estados não-europeus, passando a ser firmados
centralmente por Bruxelas. Comportaria ainda, em condições de igualdade com as
portuguesas, a instalação de empresas europeias em solo nacional, gerando uma injusta
desvantagem competitiva só poderia resultar no prejuízo ou na falência de parte
significativa do tecido económico português. A adesão forçaria ainda que se passassem a
privilegiar as trocas comerciais com os Estados-membros, mesmo de produtos em relação
aos quais Portugal dependia quase exclusivamente da importação, deixando o país de
poder negociar com os parceiros económicos que até aí o tinham fornecido com preços
mais baixos do que o poderiam fazer os países da Comunidade Económica Europeia e
avolumando o défice da balança comercial do país. Por fim, e tal como Manuel Maria
Múrias, Miguel Teixeira e Melo declarou que a liberalização e a eliminação de barreiras
às actividades económicas e comerciais resultantes do processo de integração europeia
significariam, para Portugal, que as economias mais desenvolvidas viriam instalar as suas
actividades produtivas mais poluentes no país1654.
Às questões relativas à soberania económica somar-se-iam as da independência
política. Com efeito, como já demos conta, preocupou sobremaneira os direitistas que a
adesão de Portugal e de Espanha ao Mercado Comum pudesse fragilizar a posição do país
face ao proverbial expansionismo castelhano. Julgavam que, eliminadas as barreiras
económicas entre os dois Estados ibéricos, a economia portuguesa fosse totalmente
absorvida e dominada pela do Estado espanhol. Como advertiu Franco Nogueira,

1653

MÚRIAS, Manuel Maria – «A Europa de Soares». O Diabo, 25 de Setembro de 1984, n.º 405, p. 4.
MELO, Miguel Teixeira e – «A propósito da CEE – Questões à espera de resposta». O Diabo, 2 de
Setembro de 1980, n.º 192, p. 6.
1654

580

«importa, neste particular, não ser ingénuo [...]. Quando há grande desproporção entre os
parceiros, qualquer empreendimento e qualquer sociedade [...] acabarão por ser
económica e financeiramente controlados e dominados pelo parceiro mais forte [...]. E
cumpre não esquecer [...] que ao domínio económico se segue sempre o político»1655. Por
conseguinte, as reservas, se não a firme oposição, e o estudo aturado das possíveis
consequências da integração europeia deveriam merecer, na óptica direitista, o mais
atento cuidado por parte do Estado português. Um acto político que, em termos imediatos
e futuros, poderia traduzir-se em tantas e tão nefastas consequências para um país já
debilitado não poderia ser tomado em função da moda política da época, de interesses
obscuros, de ambições individuais ou da obediência à posição das respectivas
internacionais político-partidárias. Tudo tinha de ser pesado e equacionado, todos os
cenários deveriam ser previstos e tomados em consideração, todos os especialistas e
opiniões teriam de ser ouvidos. Ter-se-ia ainda de auscultar a vontade popular, formular
e comparar projectos nacionais alternativos e, sobretudo, não deixar que a vocação
atlantista e africana do povo português fosse subjugada a um europeísmo de ocasião.
Contudo, para alguns membros da Extrema-Direita, nem a perspectiva de uma adesão
condicionada ao cumprimento de todas estas salvaguardas do interesse nacional era
tolerável. Para eles, a integração europeia seria sempre, independentemente dos esforços
negociais desenvolvidos e das cláusulas de defesa da soberania nacional consagradas nos
acordos, lesiva do interesse, do desígnio, da essência e do futuro nacionais. Como exortou
José Lúcio,
a luta contra a integração de Portugal na CEE configura-se como uma autêntica guerra de
defesa da fronteira, colocando-nos assim em uma encruzilhada histórica que só terá paralelo
com as crises de 1383, 1580, 1640 e Invasões francesas. Tal integração significaria
inegavelmente a “desintegração” da Nação soberana e independente que somos há quase 900
anos; permanecer fiéis à Nação que restou depois do Dilúvio e levantar-se contra tal processo,
contrariando-o por todos os meios ao nosso alcance, é dever de todos os que se assumem
como portugueses de parte inteira.1656

Pelo que, para além do combate firme à integração, restava rogar para que «Deus
Nosso Senhor permita que ainda haja tempo para os ventos da Europa nos arrastarem para
o Atlântico»1657. Contudo, nem a oposição direitista surtiu o efeito desejado, nem as suas
1655

NOGUEIRA, Franco – «Integração europeia ou independência nacional». O Diabo, 27 de Janeiro de
1981, n.º 213, p. VIII.
1656
LÚCIO, José – «A entrada da CEE em Portugal». A Rua, 27 de Março de 1981, n.º 249, p. 11.
1657
«Definitivamente comprometida a adesão de Portugal ao Mercado Comum». A Rua, 15 de Maio de
1980, n.º 205, p. 12.

581

preces foram sido atendidas. No Verão de 1984, depois de um longo e acidentado
processo de negociações entre a Comunidade Económica Europeia e Portugal, foi
anunciado que em Junho do ano seguinte seria assinado o tratado de adesão do país ao
Mercado Comum e que este entraria em vigor em 1 de Janeiro de 1986. Nove anos depois
de ter solicitado a sua entrada na CEE, Portugal passava a pertencer à Comunidade,
simultaneamente com a Espanha. Por ocasião do primeiro anúncio, José Miguel Júdice
repudiou que tão significativo passo fosse dado sem ter existido qualquer tipo de consulta
popular ratificadora e que, inevitavelmente, na organização para a qual entraria em 1986,
como membro de pleno direito, não pudesse aspirar a ser mais do que um actor
secundário, periférico e sem qualquer relevância política: «centro marginal de poder, zona
periférica, Portugal vai sofrer o impacto, em época de egoísmos nacionais exacerbados,
da vontade expansionista nos planos financeiro, industrial e comercial dos centros de
poder europeu». Mais, Portugal, com todos os prejuízos nacionais já identificados
anteriormente, propunha-se, fazendo para isso as mais inomináveis concessões, entrar
numa Comunidade tolhida pela divisão interna, motivada pelo cada vez maior
individualismo e egoísmo dos Estados-membros e pela crise económica1658. A propósito
do anúncio, proferido por François Mitterrand em Lisboa, de que Portugal entraria para o
Mercado Comum, Manuel Maria Múrias começou por duvidar da veracidade da
informação, afirmando: «esqueçamos o caso de 1986 ser uma data suficientemente
longínqua para a gente se esquecer que não irá ser cumprida». A sua previsão, como se
sabe, não estava certa. Múrias, tal como José Miguel Júdice, argumentou ainda que a
decisão da entrada e o prazo escolhido para a efectivar não poderiam ter surgido em pior
altura. Por um lado, a CEE enfrentaria uma grave crise económica, estando «à beira da
bancarrota», e, por outro, uma larvar crise política que, mais cedo ou mais tarde, abalaria,
ou derrubaria até, os frágeis alicerces da organização supranacional. Por fim, e fazendo
eco das preocupações direitistas relativamente à entrada simultânea de Portugal e de
Espanha, Manuel Maria Múrias previu que o tecido económico português seroa muito
rapidamente colonizado e absorvido pela economia espanhola e, remetendo para o
exemplo histórico do Zollverein, que, a esse controlo económico, se seguiria, fatalmente,
a subordinação e dominação políticas. Pelo que, declarou, «mais grave do que a fome e a
miséria da governação socialista – é a riqueza que nos quer impor. Aturando bovinamente
tudo isto, os portugueses terão o justo prémio: – desaparecerão do mapa. Não será a
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primeira vez; mas será a última. Grande navegador diante do Altíssimo, Portugal morrerá
democraticamente»1659. Lembrando as longas e árduas negociações e sublinhando as
reservas que mantinha relativamente ao projecto europeu, Miguel Teixeira e Melo
afirmou que o preço que Portugal e os portugueses pagaram para poderem ser admitidos
na Europa do Mercado Comum foi o abandono do império colonial. E, ainda que tenha
feito essa vital concessão, demorou ao país quase uma década a ser aceite no seio da
Comunidade, sujeitando-se, agora, a perder a sua última parcela de soberania territorial e
de independência política. Em troca de um sonho de prosperidade e de uma quimera de
cooperação, solidariedade e desenvolvimento, Portugal abdicara de quanto, no entender
da Direita radical, o individualizara no contexto internacional, ao longo dos séculos, como
nação pluricontinental, e lhe garantira as condições básicas de autonomia, independência
e influência e poder geopolíticos. Posto isto, que para a Direita não era pouco, Miguel
Teixeira e Melo clamou que restaria aos portugueses «confiar que a Providência Divina
se compadeça de nós e dos nossos descendentes, a fim de serem minimizadas as agruras
que se avizinham»1660.
Pouco tempo antes da assinatura do dratado de adesão, Manuel Maria Múrias,
pesando os custos negociais dessa entrada e os potenciais ganhos e perdas que ela
representaria para Portugal, criticou duramente todo o processo. Segundo o autor, «temse a sensação de que cedemos em tudo. Só era preciso entrar. A subserviência dos meios
de comunicação social, controlados e censurados pelo Estado, já se encarregou de
transformar a merda em oiro, e a miséria em opulência»1661. Uma semana depois, Vera
Lagoa, directora do semanário O Diabo, maldisse também o processo que estava prestes
a consumar-se, defendendo que, ao contrário do que vinha sendo propagandeado, não era
Portugal que entrava na Comunidade Económica Europeia, era esta que se iria adentrar
no país. Isto porque nem «a CEE é a Santa Casa da Misericórdia», e, como tal, não
aceitaria Portugal sem que daí obtivesse significativos proveitos, nem os sucessivos
governos portugueses que conduziram as negociações com Bruxelas, nomeadamente o
Governo de Bloco Central que logrou alcançar o acordo, teriam acautelado a salvaguarda
dos interesses nacionais, mormente no que concerne ao quadro das relações futuras com
o Estado espanhol1662. Na véspera da assinatura do tratado, Manuel Maria Múrias,
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exclamou, nas páginas de O Diabo, fatalística e significativamente – pelo menos no que
diz respeito à compreensão do pensamento direitista –, a propósito de a cerimónia se
realizar no Mosteiro dos Jerónimos, que, «se as velhas pedras sentissem, amanhã mesmo
arderiam os Jerónimos. Alegremente, assina-se ali a nossa certidão de óbito entre aplausos
e fanfarras. Somos (definitivamente) o resto dum povo a caminho da dissolução
nacional»1663.
Com efeito, com mais ou menos concessões à legitimidade do projecto, a Direita
radical mostrou-se, desde o início do processo negocial, adversa à adesão de Portugal ao
Mercado Comum. Fê-lo não só por defender outro tipo de desígnio nacional,
eminentemente nacionalista, atlantista e de feição neocolonial, como também por
entender que erigir a Europa no fulcro das relações e da filiação internacionais
portuguesas, assim como das suas aspirações existenciais, culminaria na dissolução da
consciência, da essência e dos laços de solidariedade nacionais. Vocacionado para o
desconhecido, para o mar, para os grandes espaços africanos, para a missionação e para
a colonização, não poderia Portugal, para aceder à utopia europeia de prosperidade,
abdicar da soberania política e económica sobre o seu território. Depois da perda do
império colonial, essa reivindicação direitista era reforçada apelo facto de o rectângulo
ibérico ser o último reduto e a derradeira expressão material que restava daquele Portugal
grande, poderoso, aventureiro e pluricontinental que a Extrema-Direita sempre evocou e
glorificou.
Em suma, o projecto europeu foi recusado pelos direitistas porque: i) era apenas
uma panaceia; ii) se baseava num mítico projecto de cooperação e de desenvolvimento
económico e social que ignorava a prevalência que sempre iriam assumir os interesses e
os egoísmos nacionais; iii) conduziria o país a um estatuto, no quadro da Comunidade,
irrelevante e periférico, que lhe retiraria quaisquer possibilidades de fazer ouvir a sua
opinião e atender às suas necessidades, inclusive em matérias que lhe dissessem
directamente respeito; iv) não fora alvo de ratificação popular; v) significaria a destruição
de parte significativa do tecido económico português; vi) criaria as condições para o
domínio, primeiro, económico, e, depois, político de Portugal por parte da Espanha; vii)
era profundamente contrário à vocação e ao desígnio nacionais.
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Conclusões
As considerações finais a respeito do tema que abordámos neste trabalho
buscarão, de forma sintética e sistematizada, apresentar os principais resultados da
investigação efectuada. Por uma questão de coerência com a estruturação do texto e de
maior inteligibilidade, a exposição dessas conclusões seguirá o ordenamento temático
adoptado. Cumpre registar que o exercício que se segue se pretende breve, por
entendermos que, ao longo do trabalho e em cada capítulo e ponto específicos, fomos
enunciando, com o devido grau de aprofundamento, o que nos pareceu ser, a cada
momento, os dados mais relevantes da pesquisa e da reflexão por ela suscitada.
Em primeiro lugar, cremos ter-se revelado acertada e proveitosa a opção por uma
abordagem multidisciplinar e politicamente heterogénea dos conceitos de «Direita»,
«Nação» e «Nacionalismo». Além de ter facultado a discussão de diferentes perspectivas
relativamente ao conteúdo e às expressões contidas nessas ideias, possibilitou também a
compreensão das convergências e divergâncias ideológicas entre as diversas famílias
direitistas – no caso da Extrema-Direita, estas são mais de forma do que de conteúdo –,
permitindo a posterior mobilização desse conhecimento para o debate em torno das
Direitas radicais portuguesas. Consideramos ter precisado o modo como entendemos as
noções de cultura, de representações e de hegemonia culturais e da forma como estas são
determinantes na construção de identidades e de projectos político-ideológicos. Esta visão
ampla da esfera cultural – que não a restringe ao limitado campo dos produtos literários
ou artísticos, mas dela faz depender a definição dos quadros políticos, económicos,
sociais e ideológicos propugnados pelos diferentes actores e grupos sociais em cada
momento histórico – provou igualmente ser a mais indicada para a análise crítica das
mundividências, das narrativas e das propostas que a Extrema-Direita portuguesa
formulou entre a Revolução de 25 de Abril de 1974 e a entrada de Portugal como membro
de pleno direito da Comunidade Económica Europeia, em 1 de Janeiro de 1986.
Finalmente, a discussão que fizemos do direitismo e do nacionalismo portugueses,
partindo da bibliografia existente, permitiu-nos concluir que, embora as questões da
natureza ôntica e teleológica do povo português, da lusofonia e da portugalidade tenham
merecido atenção por parte de um grande número de investigadores e estudiosos dessas
matérias – de resto, na esteira de uma longa tradição de trabalhos científicos e filosóficos
sobre a nação e a nacionalidade –, o mesmo não se verifica em relação à Direita no pós25 de Abril. Tendo encontrado bibliografia diversa sobre as correntes anti585
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sindicalistas, nacional-revolucionárias, totalitárias e conservadoras, assim como os
trabalhos de Riccardo Marchi a propósito das Direitas radicais portuguesas entre 1939 e
1950 e entre 1959 e 1974, o número e a abrangência dos estudos publicados para o período
pós-revolucionário é substancialmente inferior. Com efeito, foram escassas as
investigações científicas que tiveram por objecto de estudo as tentativas de reorganização
partidária, associativa, editorial e ideológica das várias famílias da Direita até 28 de
Setembro de 1974, verificando-se o mesmo relativamente à discussão dos princípios
doutrinários e do conteúdo narrativo afirmados pelos direitistas na primeira década de
Democracia. Pelo contrário, o terrorismo da Extrema-Direita, particularmente activo
entre 1975 e 1977, tem merecido renovado interesse, e as esferas partidária e organizativa
das Direitas extra-parlamentares, entre 1976 e 1980, foram também alvo de um aturado
estudo realizado por Riccardo Marchi. Assim, entendemos ter-se revelado pertinente a
opção por levar a cabo um trabalho acerca da dimensão cultural das Direitas radicais
portuguesas – relevando a sua originalidade historiográfica e a sua importância social –,
tal como defendemos que nessa área muito há ainda por estudar.
No que concerne à narrativa histórica direitista, quer na que se refere à sua própria
génese e ao seu passado, quer na que foi construída acerca do país – não raras vezes
procurando-se confundir a sorte da primeira com o destino da segunda –, concluímos,
antes de mais, que a produção escrita registada nos periódicos e nas obras que a Direita
publicou no período em apreço se concentraram, essencialmente, nas temáticas
relacionadas com a resistência e o combate ao liberalismo e à Monarquia Constitucional,
a luta contra a República, o apoio e a participação no golpe de 28 de Maio de 1926, a
caracterização da Ditadura Militar, o elogio da obra do Estado Novo e do legado e do
exemplo moral que António de Oliveira Salazar representou para todas as gerações de
direitistas e, finalmente, os erros do governo presidido por Marcelo Caetano e o
consequente derrube do regime pelo Movimento das Forças Armadas. A Revolução
Liberal de 1820 e o estabelecimento da Monarquia Constitucional no país devem ser
encarados como o mote para a organização e a estruturação do movimento contrarevolucionário português e, concomitantemente, do seu pensamento. Este terá sido, em
primeiro lugar, uma reacção ao que os direitistas consideravam ser um profundo ataque
aos costumes, às tradições e à vivência nacionais e aos seus mais importantes e antigos
alicerces existenciais; uma violenta reacção contra um figurino político tido como
estranho à maneira de ser portuguesa, contrário aos interesses do país, produto de
586

importação e realidade imposta à pátria sem que esta se identificasse minimamente com
ela. O Liberalismo foi, por isso, descrito como um sistema político injusto, perverso e
inepto, enfraquecedor do poder, da união e das estruturas nacionais e promotor da
corrupção da moral, dos costumes e da política nacionais. Assim, os autores direitistas
deram provas permanentes de: i) um anti-liberalismo virulento; ii) uma responsabilização
da Monarquia Constitucional pela decadência do país que haveria de culminar na
implantação da República em 1910; iii) uma constante tentativa de forçar comparações
entre a realidade histórica a que se referiam e a situação em que pretendiam intervir; iv)
uma adesão à causa legitimista e uma valorização do mito miguelista; v) uma glorificação
das causas e das batalhas perdidas e dos heróis caídos na defesa da missão última de
Portugal; vi) uma visão essencialista e ôntica da nacionalidade que, no caso vertente, os
levava a concluir pela forte incompatibilidade entre a forma histórica de ser e de estar dos
portugueses e o espírito do Liberalismo.
Por motivos de proximidade histórica, pelo facto de os mestres do pensamento
contra-revolucionário português lhe terem sido coevos e se terem empenhado na sua
crítica ou por considerarem que foi, sem contar o 25 de Abril de 1974, o mais grave e
trágico acontecimento político da história recente de Portugal, os autores ligados à Direita
radical demonstraram-se profundamente adversos à República. A este propósito,
destacamos: i) o arreigado nacionalismo manifestado na larga maioria dos textos
analisados; ii) a preferência maioritária pelo sistema monárquico, sobretudo o de índole
tradicionalista e absolutista; iii) a rejeição das ideias e das práticas associadas ao
liberalismo político, à Democracia, ao parlamentarismo e ao pluralismo partidário e
ideológico; iv) a defesa de um modelo social marcado pela rigorosa observância das
«hierarquias tradicionais» e pelo organicismo, inspirado num municipalismo e num
corporativismo neomedievais; v) a inclinação para o primado de uma chefia individual,
omnipotente, unívoca, carismática, centrípeta e absoluta, idealmente encarnada por um
Rei, mas não excluindo ou rejeitando a hipótese de um ditador desempenhar essa função.
Sobre o golpe de 28 de Maio de 1926 e a Ditadura Militar, os direitistas
procuraram criar um paralelismo entre os pretensos caos e decadência a que a República
teria reduzido o país e a situação vivida em Portugal após o 25 de Abril. Assim, se para
pôr termo à desordem e à miséria causadas pela «partidocracia» teria sido necessária, em
1926, a formação de uma ampla coligação político-militar das Direitas, o mesmo remédio
urgia aplicar no presente quadro político. À Ditadura Militar, valorizaram a capacidade
de restituir a ordem nas ruas e nos campos e, proibindo os partidos, de pôr cobro à
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constante instabilidade que resultavam do pluralismo democrático. Ao instaurar a
ditadura, os militares haviam conseguido tomar as rédeas do poder e reparar muito do que
a República teria destruído. Contudo, por faltar capacidade técnica aos militares para
sanear as finanças nacionais e por ser demasiado heterodoxo e conflituoso o bloco que
suportava a Ditadura Militar, esta não conseguira construir uma efectiva e duradoura
estabilidade político-financeira. Desse modo, não lhe desvalorizando os méritos,
entenderam-na, sobretudo, como um preâmbulo ao Estado Novo, um estado transitório e
de excepção que criou as bases para a implementação definitiva de um sistema realmente
estável, de âmbito nacional e de cunho nacionalista e anti-democrático. Com efeito, as
Direitas radicais nunca deixaram de evocar e celebrar o exemplo e o legado de Salazar,
as virtudes do seu regime e os sucessos alcançados sob a sua liderança. Advertindo
sempre para o facto de não ser saudosista e de se considerar capaz de realizar um balanço
crítico da governação do ditador de Santa Comba Dão, a maioria dos autores direitistas
do período estudado: i) apresenta-o como um homem providencial e um guia político,
moral e ideológico; ii) valoriza incansavelmente a sua obra devido à plena sintonia que
ela teria alcançado com os interesses e os desígnios do país; iii) destaca a sua fraca
propensão para a especulação teórica – seria um homem que se atinha às realidades
concretas e procurava, de forma pragmática, as soluções mais válidas para os problemas
com que se ia debatendo –, estando, por isso, acima de quaisquer disputas ou seguidismos
ideológicos e sendo unicamente guiado pelo sentido de serviço à pátria; iv) reconhece a
sua capacidade de, através da censura, da proibição dos partidos políticos, da perseguição
e do silenciamento dos opositores políticos, ter conseguido uma estabilidade política e
uma paz social duradouras, indispensáveis ao desenvolvimento do país e à obra de
saneamento das finanças públicas que levou a cabo; v) sublinha a firmeza e a
determinação demonstradas na defesa do império colonial; vi) recusa a sua associação ao
fascismo; vii) afirma a actualidade do seu legado, da sua obra e do seu exemplo; viii)
vaticina que, quanto mais os portugueses se desiludissem com a Democracia, mais
valorizariam a actuação de António de Oliveira Salazar e mais pretenderiam a definição
de um projecto nacional e a escolha de um regime político que, tal como durante o Estado
Novo, correspondesse à visão direitista dos interesses nacionais.
Por fim, relativamente à leitura do passado recente de Portugal efectuada pela
Extrema-Direita, releva ainda registar que viu em Marcelo Caetano e na sua governação
o negativo da figura e da acção de Oliveira Salazar. Para os direitistas, com Caetano: i)
enfraquecera-se e pusera-se em causa a unidade ideológica criada em torno da tríade
588

«Deus, Pátria e Família»; ii) enveredara-se pelo reformismo e pelo revisionismo
liberalizantes; iii) não se oferecera à juventude um ideal nacionalista suficientemente
galvanizador e coerente, alienando-a da base social de apoio do regime; iv) perseguiramse mais os opositores de Direita, os «ultras», do que os inimigos declarados do Estado
Novo; v) reduzira-se o comprometimento militar em África, em detrimento do
racionalismo tecnocrático e da quimera europeísta; vi) aliviaram-se os mecanismos de
controlo social e político, permitindo o surgimento de bolsas de oposição e de
manifestações públicas de desacordo com o governo. No fundo, em escassos seis anos de
chefia de Marcelo Caetano, destruíra-se a obra que levara décadas a erguer por Salazar.
Os autores direitistas foram, evidentemente, profícuos na abordagem do 25 de
Abril de 1974 e das suas consequências políticas, económicas, sociais e culturais,
dedicando-se, sobretudo, a denunciar o que entendiam terem sido os «crimes» da
descolonização portuguesa e a decadência em que o país teria mergulhado devido à
«partidocracia». Relativamente à caracterização da Revolução e do grupo de militares
que a conduziu, distingue-se, claramente, o teor das opiniões publicadas até 28 de
Setembro de 1974 daquelas que foram dadas à estampa depois de 25 de Novembro de
1975. Com efeito, num primeiro momento, os órgãos de imprensa ligados à Direita radical
declararam o seu apoio ao Movimento das Forças Armadas e à implementação do seu
Programa. As vicissitudes do processo revolucionário, as derrotas das facções mais
radicais das Direitas política e militar em 28 de Setembro de 1974 e 11 de Março de 1975,
o progressivo aprofundamento do rumo socialista da Revolução e a tomada de
consciência, de modo cada vez mais nítido, de que na nova ordem político-ideológica não
haveria lugar para a Extrema-Direita, independentemente do figurino que cada um dos
seus grupos pretendesse assumir, foram encaminhando os direitistas para a adopção de
um discurso público mais hostil às forças e ao processo revolucionários, à Democracia e
aos partidos democráticos. No plano partidário, entre 25 de Abril e 28 de Setembro de
1974, verificou-se a criação de movimentos e partidos que correspondiam, mais ou menos
fidedignamente, às famílias ideológicas e de interesses existentes na Direita,
demonstrando, assim, uma notável capacidade de resposta à súbita alteração do
paradigma político, um forte desejo de adaptação, tendo em vista a sobrevivência, e uma
acentuada plasticidade organizativa, discursiva e ideológica. No curto período da sua
existência, estes movimentos e partidos defenderam, à parte ligeiras nuances na forma
como adornavam e expunham as suas mensagens e os seus programas políticos: i) uma
agenda nacionalista; ii) o anti-comunismo; iii) o retardamento ou a inviabilização da
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descolonização; iv) a ligação ao tradicionalismo católico; v) o apoio à posição e à acção
políticas de António de Spínola.
Outro elemento narrativo comum à larga maioria dos direitistas portugueses
relativamente ao biénio revolucionário de 1974-1975 foi o da permanente vitimização.
No discurso da Direita radical, os seus membros procuraram cobrir-se de um manto de
heroicidade que lhes adviria da temeridade com que haviam enfrentado a perda ou a
confiscação de bens, propriedades, empresas ou capitais, as prolongadas prisões sem
culpa formada e a coragem que teriam demonstrado nas suas experiências de cárcere, a
perseguição e a censura com que os teriam molestado e silenciado e o exílio político a
que teriam sido forçados. Procurando emular a aura de resistência à arbitrariedade e ao
terror estadonovista que era reconhecida aos anti-fascistas, os militantes das Direitas
pretendiam equiparar os casos de foragidos à justiça portuguesa aos de ex-colonos do
império, de altos quadros políticos, militares e policiais do regime deposto aos de
indivíduos que por sua livre vontade e em nome dos seus interesses económicos decidiram
abandonar Portugal. Conclui-se que tal não passou de uma manobra propagandística.
A visceral oposição da Extrema-Direita ao processo revolucionário e à
democratização do país assumiu a sua faceta mais sangrenta a partir do Verão de 1975.
Aproveitando a crise política gerada pelo abandono do IV Governo Provisório por parte
do Partido Socialista e do Partido Popular Democrático e o circunstancial alinhamento de
interesses e de objectivos imediatos de todas as forças anti-comunistas e antiprogressistas, a Direita radical empenhou-se no desenvolvimento e na operacionalização
de uma rede terrorista que assolaria o país, sobretudo os centros de trabalho do Partido
Comunista Português, até 1977. Deste modo, os direitistas contribuíram decisivamente
para a derrota da via revolucionária, personificada na figura de Vasco Gonçalves. Pese
embora o golpe contra-revolucionário de 25 de Novembro de 1975 não se tenha traduzido
nem na radical reversão do processo de descolonização e do sentido socializante das
medidas políticas adoptadas após a Revolução nem na ilegalização do Partido Comunista,
representou uma profunda mudança na situação política nacional e no seu sinal ideológico
predominante, permitindo, inclusive, a reorganização e a reactivação dos grupos, das
publicações e da capacidade de iniciativa direitistas a partir de 1976.
Essa reorganização passou pela criação de novos partidos políticos e pela
fundação de publicações periódicas e outras iniciativas editoriais. De início, este esforço
terá recolhido significativos apoios, nomeadamente de índole financeira, que permitiram
a regularidade, a vitalidade e o volume dessas produções. Contudo, a partir do primeiro
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triunfo eleitoral da Aliança Democrática, em 1979, é evidente o progressivo isolamento,
o desamparo e a ausência de meios de subsistência autónoma motivados pela retirada
desses patrocínios. A este propósito, podemos concluir que: i) as publicações direitistas
não geravam o interesse e não tinham leitores suficientes para garantir a sua autosuficiência; ii) os financiadores só tiveram interesse em patrocinar as iniciativas da Direita
radical até à consagração eleitoral da coligação de Centro-Direita e à primeira derrota do
Partido Socialista; iii) não existiu, entre 1976 e 1980, uma estratégia comum a toda a
Direita; iv) os quadros e os grupos direitistas, apesar do trabalho conjunto em jornais,
revistas ou movimentos sectoriais e de tipo unitário, raramente revelaram capacidade e
disponibilidade para superar pequenas divergências ideológicas ou questiúnculas
pessoais em nome da formação de uma coesa plataforma partidária e eleitoral das
Direitas; v) os partidos do Centro-Direita, sobretudo o Centro Democrático e Social,
especialmente a partir de 1976, implementaram estratégias diversas tendentes à captação
e à integração dos quadros intelectuais mais capazes da Extrema-Direita, assim como à
mobilização do seu eleitorado potencial, sem nunca aceitarem coligar-se com os seus
partidos; vi) depois do insucesso nas eleições legislativas de 1980, as iniciativas editoriais
da Extrema-Direita foram-se finando e esboroando na insolvência financeira, passando
os seus principais activistas a repartirem-se ou pelo apoio ao governo da Aliança
Democrática e pela participação nos órgãos de imprensa afectos a essa coligação política
– introduzindo-se, por diversos meios, no sistema democrático – ou pela concentração na
intervenção cultural e ideológica.
Quais eram, então, a história, os princípios e o discurso assumidos por estas
Direitas radicais? Qual a identidade que reclamavam para si? Em que tradição política e
ideológica se filiavam? Quais os valores pelos quais norteavam os seus padrões éticos e
morais? Em primeiro lugar, devemos notar que, à época, parte significativa dos autores
ligados à Direita enjeitava a pertença a esse grupo político-ideológico e a pertinência
desse conceito enquanto elemento analítico e de referenciação políticos de um dado
indivíduo ou de uma congregação de homens partilhando uma mesma mundividência.
Não sendo alheia a esta atitude a condenação generalizada que recaiu sobre o Estado
Novo, logo sobre a Direita, depois da Revolução de Abril, os intelectuais direitistas,
invocando

a

desactualização

ou

a

irrelevância

metodológica

do

binómio

Esquerda/Direita, pretenderam estipular que a diferenciação e a antinomia políticas se
estabeleceriam entre nacionalistas e internacionalistas/inimigos da nação. Ainda assim,
vários foram os autores que, a pretexto do ataque à Esquerda, se dedicaram, no período
591

em apreço, à defesa, à discussão e à definição da Direita enquanto campo políticoideológico. Em traços gerais, podemos afirmar que as Direitas radicais se viam como: i)
herdeiras da tradição contra-revolucionária francesa; ii) defensoras da ordem, da
hierarquia, do modelo de organização social e da tradição do Antigo Regime; iii)
arreigadamente nacionalistas; iv) protectoras da família enquanto célula base do
organismo nacional; v) uma reacção natural, orgânica, à inépcia, à corrupção e à
desordem causadas pela Esquerda, afirmando-se, portanto, como um seu negativo; vi) o
natural e o usual na história da Humanidade; vii) inerentemente diversas e plurais; viii)
eminentemente pragmáticas, a-ideológicas e supra-partidárias; ix) vítimas de permanente
perseguição e ostracização desde a Revolução Francesa, logo, uma força de resistência à
perversão moral, política, económica, social e cultural que desde então a Esquerda tinha
implementado.
Igualmente

estruturantes

no

pensamento

direitista

são

o

pessimismo

antropológico, o anti-igualitarismo e a defesa das hierarquias e das leis «naturais».
Encontrando-se poucas divergências de fundo entre os autores estudados, as Direitas
radicais defenderam que: i) o homem é inatamente mau e imperfeito, necessitando de um
forte cerceamento dos seus impulsos egoístas e individualistas; ii) os homens são, desde
a nascença, desiguais nas suas aptidões e nas suas capacidades; iii) devem ser exacerbadas
as diferenças sociais e individuais e instituído um sistema meritocrático de
reconhecimento e de distinção dos indivíduos mais capazes – na formulação direitista,
este assemelha-se a um sistema talhado para garantir, antes de mais, a reprodução
contínua dos papéis e dos estatutos sociais que cada um herda à nascença; iv) as políticas
igualitaristas pervertem o livre e natural funcionamento do organismo social, impedindo
os mais inteligentes de desenvolverem plenamente as suas capacidades e o seu potencial;
v) a única igualdade que se deve reconhecer universalmente aos indivíduos é a da sua
dignidade perante Deus e a Justiça; vi) o elitismo e a estratificação hierárquica não só são
os mais adequados modelos de organização social como correspondem a uma necessidade
e a uma expressão natural das comunidades humanas.
A estas considerações sobre os indivíduos e o modo como se deve proceder à
regulação das suas relações sociais, políticas, económicas e culturais, somavam-se um
conjunto de postulados ultra-conservadores e sexistas no que concerne às matérias de
moral e de costumes. Assim, os direitistas afirmaram reiteradamente que: i) a moral
pública deveria reger-se pelos princípios tradicionais do catolicismo veiculados na Bíblia;
ii) depois do 25 de Abril de 1974 se verificara uma crescente degradação moral do povo
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português; iii) os movimentos feministas e as propostas de emancipação feminina
constituíam um dos vectores essenciais da campanha de perversão moral dos portugueses
que as forças progressistas procuravam impor a partir da Revolução; iv) a mulher devia
aspirar, somente, a desempenhar os papéis de filha, esposa, mãe e cuidadora, submetendose, silenciosa e solicitamente, à vontade, aos interesses e às necessidades do pai, do
marido e dos filhos, vendo no sucesso dos homens da sua família o seu próprio,
realizando-se na principal dádiva que Deus lhe concedeu – a maternidade – e aceitando
passivamente o modelo patriarcal de família e o lar e a família como esferas privilegiadas
da sua existência e acção, não pondo em causa o machismo e o sexismo institucionais.
Além disso, os escritos direitistas da época revelam: i) a luta contra a despenalização
voluntária da gravidez como uma das causas capazes de unir e mobilizar as várias famílias
da Direita, originando, inclusive, a criação de movimentos unitários e a organização de
manifestos e de manifestações públicas; ii) a defesa da família tradicional como uma das
principais bandeiras políticas; iii) a adopção de um discurso populista, alarmista e
securitário que apontava insistentemente o crescimento exponencial da criminalidade e
da delinquência, assim como do tráfico e do consumo de drogas; iv) a preocupação com
um alegado surto de conteúdos pornográficos em Portugal depois da Revolução.
No que diz respeito à doutrina e às preferências de organização política das
Direitas radicais, releva identificar, apesar de todos os eufemismos discursivos: i) a
transversalidade e o predomínio do pensamento anti-democrático e iliberal; ii) as firmes
recusa e condenação do pluralismo político e partidário; iii) a constante responsabilização
do sistema representativo, da Democracia e dos partidos por todos os problemas, reais ou
empolados, que diziam existir no país; iv) a adopção de um discurso demagógico,
populista, alarmista e virulento em relação à situação do país e aos seus «responsáveis»;
v) a recorrente contestação crítica e doutrinária de todos os princípios que sustentam e
validam o sistema democrático; vi) a afirmação da preferência por regimes políticos e de
organização social e económica não-democráticos; vii) o anti-comunismo enquanto valor
estruturante da sua filosofia e da sua acção políticas; viii) a defesa intransigente do direito
à propriedade privada e à iniciativa individual, vistos como direitos humanos naturais e
inalienáveis; ix) a predilecção pelos sistemas corporativos, mais ou menos harmonizados
com o livre-mercado; x) a rejeição da omnipresença e da omnipotência do Estado em
matérias económicas, de protecção social e de política local, advogando a instauração de
um municipalismo de inspiração medieval.
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Os triunfos de Margaret Thatcher, no Reino Unido, e de Ronald Reagan, nos
Estados Unidos da América, captaram, decisivamente, a atenção dos direitistas
portugueses, desejosos de poderem reproduzir em Portugal a «maré conservadora» que
conquistara os dois principais Estados do mundo anglo-saxónico. Com efeito, depois de
um largo período em que lamentaram de forma sistemática o refluxo das forças
nacionalistas e conservadoras, o recuo, em toda a linha, das posições direitistas e o
prolongado ciclo de predomínio dos partidos e das ideologias democráticas ou
progressistas, as vitórias do Partido Conservador e do Partido Republicano, sobretudo
tendo em conta a mensagem que privilegiaram durante as campanhas eleitorais e as
agendas político-ideológicas com que se fizeram eleger, inspiraram e motivaram a Direita
radical portuguesa, fazendo sentir, pela primeira vez em largos anos, que os «ventos da
História» poderiam estar de feição aos seus propósitos e objectivos. Apercebendo-se de
que a defesa do liberalismo económico demonstrara ser uma proposta política capaz de
granjear uma aceitação expressiva no eleitorado e, acima de tudo, que esta era
perfeitamente conciliável com o conservadorismo moral e com o nacionalismo que
sempre propugnaram e eram os principais alicerces da sua mundivisão, os intelectuais e
as publicações direitistas cedo começaram a glosar o exemplo anglo-saxónico e a procurar
adaptá-lo, em diferentes esferas, à realidade portuguesa. Assim, de forma sintética,
podemos concluir da análise das fontes que a vitória eleitoral do conservadorismo
neoliberal no Reino Unido e nos Estados Unidos da América se traduziu no discurso
direitista português através: i) da crescente valorização dos postulados económicos do
neoliberalismo; ii) do reconhecimento do conteúdo futurível e motivacional, para toda a
Direita ocidental, dessas vitórias; iii) do enaltecimento do empenho anti-comunista e antisindicalista de Thatcher e Reagan, assim como da sua firme oposição aos interesses e à
geoestratégia da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, conseguindo, desse modo,
quebrar o ascendente soviético e reafirmar o bloco euro-americano no contexto da Guerra
Fria.
Simultaneamente, a Direita radical, zelosa da estratégia de intervenção cultural,
também se converteu a parte significativa das propostas doutrinárias e científicas da
Nouvelle Droite e dedicou-se à sua divulgação e adaptação ao caso português, rejeitando,
contudo, concepções neo-pagãs e anti-cristãs formuladas por alguns dos mais
representativos autores desse movimento político-cultural. Sobretudo em publicações
como as revistas Futuro Presente e Terceiro Milénio, os direitistas portugueses adeptos
do corpo doutrinário proposto pela Nouvelle Droite procuraram: i) actualizar a filosofia
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política e as fontes do pensamento das Direitas; ii) acentuar a centralidade da esfera
cultural no combate político; iii) criticar as correntes optimistas e utópicas do pensamento
europeu nascidas no século XVIII; iv) introduzir conceitos como o de «amigo/inimigo»
ou de «imperativo territorial» e disciplinas como a Etologia, a Geopolítica ou a Genética.
Estes dois factores de actualização e de adaptação da Direita portuguesa e a sua
expressão editorial, por serem tão significativos, ideologicamente representativos e
explicativos das alterações que promoveram nesse campo, no seu programa político e no
seu modo de estar e de agir em Democracia, revelaram-se cruciais para entender todo o
processo de evolução, reorganização e redefinição da área direitista.
Por fim, a nossa investigação, em concordância com a centralidade que o tema
assumiu no discurso da Extrema-Direita, consagrou grande atenção à discussão e
sistematização das principais ideias-força e causas do nacionalismo português entre 1974
e 1985. Como qualquer outra doutrina de cunho nacionalista, a portuguesa assenta numa
percepção particularista da forma de ser e de estar, da missão e do destino do país. A esta
noção, soma-se, em virtude da reduzida dimensão geográfica e populacional da antiga
metrópole imperial e de um passado ligado à exploração colonial de diversos territórios
espalhados pelo globo, a convicção de que a pátria portuguesa se realiza, exclusivamente,
no cumprimento da sua pretensa vocação marítima, pluricontinental e evangélica. Deste
modo, para as Direitas radicais, a nação e/ou o nacionalismo são: i) um espaço de
comunhão e de confluência do passado, do presente e do futuro; ii) o mais alto dever,
interesse e compromisso que se impõe aos indivíduos; iii) valores sagrados, intemporais
e imutáveis a incutir, valorizar e reavivar permanentemente junto dos portugueses; iv) um
sentimento sublimado nas elites e nos homens providenciais de cada época; v) uma
realidade hierarquicamente superior às disputas partidárias e aos conflitos ideológicos e
que exerce um papel dirimente em relação a estas, sobrepondo-se-lhes e constrangendoas ao que não seja central ou decisivo para o interesse nacional; vi) conceitos que careciam
de maior dignificação e promoção, sobretudo junto dos mais jovens. Assente numa visão
essencialista da ontologia e da teleologia nacionais, a Direita advogava que: i) existe um
ideal perene proposto por Deus aos portugueses e ao qual urge dar cumprimento; ii) a
missão e o desígnio nacionais passam pela pluricontinentalidade da nação e pela pretensa
obra de civilização e de ecumenismo que os portugueses viriam realizando há quinhentos
anos; iii) a pátria tem uma inata vocação e atracção pelo mar, tendo-se sempre sentido
mais tentada pela aventura, pelo desconhecido e pelo perigo que os oceanos encerravam
do que pelas querelas políticas do continente europeu; iv) o povo português, pela sua
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natural e particular tolerância, fora eleito para a missão de evangelização e de proselitismo
católico no mundo, cabendo-lhe o papel de agente de Cristo e de anunciador do Verbo;
v) ao homem português são estranhos quaisquer sentimentos de diferenciação ou de
superioridade rácica, de vontade de conquista ou de domínio político e económico de
feição colonial ou imperial e de ganância; vi) aos portugueses assiste o exclusivo dom da
interacção com o «outro», o não-europeu, da miscigenação populacional e do sincretismo
cultural, numa propensão tão profunda para a alteridade que, quase instantaneamente,
passam a ser como esse «outro», a verem-se como um igual, a apegarem-se às suas terras
e às suas culturas como se estas sempre tivessem sido as suas e a devotarem-se, somente
por amor do «outro», à elevação civilizacional e ao desenvolvimento económico e infraestrutural desses territórios e dessas populações. Tal como qualquer outro nacionalismo,
também o direitismo português procurou reproduzir e enriquecer a narrativa que atribui
méritos e características excepcionais e únicas à pátria e tentou justificar o colonialismo
português, sobretudo no seu último estádio, à luz de um espírito eminentemente
humanista que teria guiado sempre os portugueses na relação com o seu império colonial.
À imagem dos demais nacionalismos de feição colonial, sob este mantra de respeito e de
igualdade entre todos os homens que vivessem debaixo da bandeira do império, detectamse constantemente no discurso direitista sinais de evidente racismo e xenofobia, sobretudo
em relação aos povos africanos.
Por conseguinte, resultou evidente no nosso trabalho que a descolonização e a
perda do império, enquanto entidade física e conceito imaterial, representaram um
profundo e inultrapassável trauma para a Extrema-Direita portuguesa. Assim, os seus
autores consagraram parte significativa das suas energias a denunciar o que entendiam
ser os crimes cometidos no processo de descolonização, a renúncia a um conflito que,
argumentaram, se encontraria longe de estar perdido, as consequências que este
representou para os colonos brancos, a incapacidade demonstrada pelos sucessivos
governos da República para defenderem os interesses nacionais e para restabelecerem
relações privilegiadas com as novas nações africanas e o desequilíbrio que a
descolonização portuguesa teria causado no frágil equilíbrio de forças da Guerra Fria,
funcionando claramente a favor dos interesses soviéticos. Por isso, os direitistas não
desistiram, ao longo de todo o período estudado, de conceber planos e estratégias de
retorno a África e de recuperação – mais ambiciosa nuns casos do que noutros – da
influência e do poder sobre as ex-colónias, concentrando sobretudo em Angola e em
Moçambique as suas ambições neocoloniais. Nesse sentido, as Direitas radicais
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postularam a necessidade de Portugal continuar a dar cumprimento, na política e na
diplomacia internacionais, à sua perene inclinação atlantista, procurando, de alguma
forma e a todo o transe, voltar à senda da realização da missão ecuménica e da feição
pluricontinental que sempre o haviam caracterizado, não se deixando, em consequência,
arrebatar pelas promessas de prosperidade e de rápido desenvolvimento que lhe
chegavam da Europa, nomeadamente da Comunidade Económica Europeia. Desse modo,
a possibilidade de adesão do país à CEE foi pronta, enfática e reiteradamente rejeitada
pelos principais autores direitistas, que consideravam que esta, a realizar-se, implicaria:
i) a denegação do ideal e da missão que Deus propusera a Portugal; ii) a completa
subalternização dos interesses, da vontade e das opiniões nacionais às dos Estados mais
populosos e ricos do continente europeu; iii) a desvalorização e, em alguns casos, a
destruição do aparelho produtivo nacional e da capacidade de Portugal definir a sua
política económica de modo autónomo; iv) a perda de independência diplomática e
geopolítica do país, passando as suas relações internacionais, nomeadamente com as excolónias, a estar submetidas às directrizes e aos tratados da CEE; v) a conformação com
a dimensão geográfica e a irrelevância internacional do país.
Enunciadas que estão as principais considerações que nos suscitou a investigação
realizada, cumpre ainda registar, sucintamente, que tratámos uma Extrema-Direita que,
desdobrando-se em várias correntes e sensibilidades, fez da diversidade interna uma das
suas principais características valorativas, mas cuja real diferenciação se cingia, quase
exclusivamente, ao modo como formulava as suas ideias e, sobretudo, à intensidade com
que pretendia implementá-las. Ainda assim, concedemos, em aspectos não estruturantes
do ponto de vista doutrinário, verificaram-se cambiantes relativas às opções políticas,
económicas, sociais e culturais entre os vários autores estudados. Contudo, consideramos
que a divisão entre os grupos afectos à Direita radical se explica mais pela
hipervalorização das disputas individuais, pela perseguição de projectos pessoais de
poder e pela dissensão face às estratégias a adoptar do que pela existência de reais
incompatibilidades teóricas ou ideológicas. Com efeito, revelou-se comum a quase todos
esses autores uma mundividência marcadamente anti-democrática e pró-totalitária,
iliberal, anti-pluralista e anti-partidária, nacionalista, corporativista, anti-igualitária e
tradicionalista. De facto, como cremos ter deixado patente ao longo do trabalho e como
procurámos reforçar nestas conclusões, os direitistas coincidiram na defesa de um corpo
doutrinário e de valores coeso e coerente com a história e a tradição filosófica contrarevolucionária, não deixando de escutar e de procurar absorver as fontes e as propostas
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que, no mundo euro-americano, davam prova de aceitação pública. Não abdicando da
defesa dos eixos centrais do seu pensamento e do seu programa doutrinário e podendo até
suavizar a forma como os expressava ou formulava, a Direita radical permitiu-se divergir
quanto ao acessório, cuidando de, por um lado, alcançar cada vez maior influência junto
da opinião pública e dos governos nacionais e de, por outro, se colocar em condições cada
vez mais propícias para disputar novamente o poder político, transigindo na forma para
que o conteúdo fosse absorvido e aceite pela sociedade portuguesa.
Por fim, consideramos ser relevante assinalar algumas pistas acerca das
possibilidades de investigação que o tema permite. Não procurando ser exaustivos,
cremos que, sobretudo devido à pouca atenção que tem merecido da Historiografia, as
Direitas radicais podem ainda ser alvo de estudos mais aprofundados relativamente: i) às
suas propostas económicas; ii) à sua rede de periódicos, nomeadamente quanto à
tipificação, à estruturação interna das publicações, aos autores e à sua circulação entre os
vários órgãos de imprensa e, finalmente, ao historial do seu alinhamento com as forças
políticas existentes; iii) ao posicionamento político que foram adoptando ao longo do
período em apreço; iv) à poesia, à literatura e à música que foram produzidas ou
divulgadas por direitistas e pelos seus periódicos; v) à postura que os autores da Direita
radical assumiram acerca dos «retornados» e à narrativa que procuraram implementar; vi)
às concepções concernentes à política internacional; vii) ao lugar das ex-colónias e do
outro da colonização no discurso direitista; viii) às intersecções entre movimentos
sectoriais, grupos de estudos, publicações e partidos; xix) à elaboração de perfis históricos
individuais no que se refere aos percursos políticos e ideológicos dos activistas da Direita
radical; x) à absorção desses elementos por parte dos partidos da Direita democrática e à
sua reabilitação pelos meios da Democracia.
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