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1. UMA W e E M ü E  1%1 TIEUISCORMAÇh, LYI D I R E C G ~  A WNlEWüRAWILIDIDL 

Para o estudo do contexto no qual aiievolução do 25 de Abril emqe,  rompedora, 
na trajectória contemporânea portuguesa, creio ser fundamental reflectir sobre a 
emergênciano nosso país de umasociedadedemassas. Essaexpressão damoderni- 
dade instalou-se entre nós nos anos 60 e 70. Procurarei justificar, ao longo deste - 
texto, a ideia de ser quase certo que só depois de tal ocorrer é que poderiam os 
portugueses protagonizar um processo revolucio~rio wmo o de 1974-76 e 
construir uma democracia. E creio ser assim porque até então não fora possivel 
perceber que a gmnde maioria da sociedade portuguesa partilhava um conjunto 
de códigos e símboIos culturais que só a escola e alguns meios de comunicação 
demassu, justamente, conseguem propar e, as mais das vezes. impoc não existira 
até então um sistema de produção que incluísse redes de trocas económicas que 

'I 

colocassem em rela~ão verdadeimente todos os tipos de produção e de produto- 
res; não severificara até então um nível de concentração urbana sdicientemente 
signifcativo e queresultasse de movimentos migratórios muito amplos e mais ou 
menos simultâneos, que propiciassem c,mtemporaneamente uma desmdização 
suficiente paza que arrancasse a industrialização e a terciarização qualificada da 
economia, bem como um consumo mais ou menos genedizado e padronizado; 



não havia sido até enião suficientemente forte o conjunto dos instrumentos de 
mobilização (Estado, igrejas, organizações sociopolíticas demassas) que permitis- 
sem suscitarreacções verdadeiramente simultâneas aos acontecimentos políticos, 
sociais e económicos que marcamumverdadeiro quotidiano colectivo; e, por fim 
e por consequência, não se percebeta até então na maioria dapopulaçãoumaforte 
politização que permitisse divulgar e desenvolver, de forma generalizada, séries 
mais ou menos,coerentes de interpretações ideológicas da realidade social. 

O que procurarei defender na primeira parte deste ensaio é que a Guerra 
Colonial, lida aqui como a experiência histórica mais massivamente mobiliza- 
dora e transformadora da História contemporânea pomiguesa, ao ocorrer num 
processo em curso de industrialização, urbanização e êxodo rural, veio acelerar e 
dramatizar várias das mudanças que estavam já a alterar a sociedade portuguesa 
bem antes daRevolução do 25 de Abril, contribuindo para que a inevitável crise 
do regime não pudesse ser resolvida por um processo de transição controlada 

1.1 O quadro socioeconómico 
Façamos, então, um esforço para visualizar numa espécie d e j h h  a sociedade 
portuguesa dos anos 60 e 70. Quanto mais afastamos a lente e depuramos a nossa 
percepção do que, ao longe, vemos que se mexe, ganha cor, ganha identidade - o 
que percebemos? Antes de mais, um movimento incessante: uma parte muito, 
mas mesmo muito, significativa da população move-se de um lado para o outro, 
primeiro mais lentamente, depois muito depressa. São os homens, e sobreni- 
do os homens adultos mais jovens, que protagonizam a grande maioria deste 
movimento, desta pressa em mudar, resolver as suas vidas, emigrando para o 
estran~eiro ou procurando outra vida numa das duas áreas metropolitanas do - - 
litoral português, sobretudo a de Lisboa; em qualquer caso, correndo para pró- 
ximo de Paris, de Lisboa, do Porto, secundariamente para alguma grande cidade 
da Renânia industrial, na Alemanha, ou para algum ponto de New Jersey ou do 
Massachussetts, na Costa Leste dos Estados Unidos, ou ainda para Caracas, na 
Venezuela, trocando o mundo rural pelo (sub)urbano. Se o não fizeram antes de 
cumprir o serviço militar, desde 1961 que o Estado, que nesses anos começaria 
a interferir nas suas vidas muito mais que em algum momento do passado havia 
interferido na vida dos portugueses, os empurrava em niimeros elevadíssimos 
para dois anos (e depois de 1968, para quatro anos) nas fileiras do que se trans- 
formara num dos mais numerosos exércitos daEuropa, empenhado numa guer- 
ra de contraguemlha nas três grandes colónias portuguesas em Africa: Ahgola 
(desdeFevereiro de 1961), Guiné (desde 1963), Moçamhique (desde 1964). 



Nunca na nossa história em tão curto período de tempo tantos mudaram 
(social, geográiicae experiencialmente) os destinos das suasvidas. Caso único na 
Europa, a população do então chamado território mefropolitnnn português baixa 
de 8,89 para 8,61 milhões (-3,1%) nos anos 60; a queda é evidente sobretudo 
na franja dos 15-64 anos (-4,7%). Esta situaçâo demográfica verdadeiramente 
excepcional ocorria numafase em que anatalidade portuguesa tinha o nível mais 

elevado de toda aEuropa Ocidental e Central: nasciam por ano mais de 200 mil 
crianças, cerca do dobro das quenascem actualmente e mais do dobro do número 
de pessoas que anualmente morriam (cf. BARRETO, 1996: tabela 1.10). Calda- 
se que 1,43 milhões de pessoas terão deixado o paisnos anos 1960-74. Em 1960, 
antes de começar a guerra emhgola, emigraram 33 d, mas em 1962, um ano 
depois do início da guerra em Angola, o número já subira para 38 mil, em 1965 
para 117 mil, em 1970 para 173 mil ... No total daqueles 14 anos, mais de 4O%viu- . 

se obrigado a fazê-lo deformailegal (e deforma crescente com os anos), pagando 
a passadores minhotos, transmoutanos ou beirões, sujeitando-se, na calada da 
noite, a caminhadas de muitos através da chamada raia seca, outras 
vezes agachados em barcaças que atravessavam o no M i o ,  aterrorizados com 
a possibilidade de que um guarda civil espanhol os apanhasse numa qualquer 
estrada secundária, ou já dentro de um autocarro ou de um comboio a caminho 
de Fraqa, e os mandasse de volta, para uma realidade quotidiana tão plena de 
constrangimentos que os havia forçado a uma decisão tão dificil quão detemi- 
nante nas suas vidas. Mais de três em cada cjnco destes emigrantes ficou-se por 
França, um em cada oito peIa demanha Ocidental, outros tantos pelos Estados 
Unidos, muito poucos, já, pelo Brasil, ao contrário do que sucedera durante os 
cem anos anteriores. (d. BAGANHA, 1999). 

Foradestaç contas encontravam-se aqueles poucos, wmparativameute com estes 
contingentes, que terão preferido deixar-se ficar, umavez cumprido o senriço militar, 
feita aguerra, por algumadas colónias africanas, espexiahente por Angola (onde em 
1974 viviam cerca de I70 mil mais pomigueses que em 1961 - cf. BENDER, 1980: 
322) e só secundariamente por Moçambique, dealguma forma contribuindo assim 
para apoiítica oficial do Salazarismo de consolidar asoberania portusesa nasposses- 
sões africanas graças ao reforp dasupremmiubrrmur Ao contráno do que esperariam 
os p&em da ditaduracoloni&é com o conjunto destes números que se pode dizer 
que os portugueses tinhamwtd com os pés contra aquela queera então a opção fun- 
damental paraa qual a ditadura havia empumdo o país. 

Ate! ao início da década de 80, pelo contrário, a populagão portuguesa vol- 
tará a subir, até atingir os 9,83 milhões, número para o qual terá contribuído 



o chamado retomo a Portugal de quase meio milhão de pessoas que, em 1981, 
diziam residir nas excolónias em Dezembro de 1973, muitas das quais, ao ter 
nascido nelas, dificilmente poderiam Ser consideradas retomadas. Haverá que 
acrescentar a estes números os cerca de 100 mil soldados portugueses que se 
encontravam destacados em 1974 para as frentes de guerraafianas e, sobre- 
tudo, os 182 mil emigrantes que regressam então a Portugal entre 1975 e 1981 
e que quase coppensam os pouco mais de 200 mil que emigram no mesmo pe- 
riodo (cf. COM, 1992, eBAGANHA, 1999). 

O Portugal m a i  e interior havia entrado, entretanto, num processo de con- 
vulsão interna quemais se pareceu com uma implosão das suas estruturas secu- 
lares. Os dez anos que separam 1960 de 1970 constituíram a década que mais 
rapidamente agudizou a sangria popuiacionai do Portugal rural - e, consequen- 
temente, o desequilíbrio entre o litoral e o interior. Em 1973, nas vêsperas da 
implantação da democracia, viviam nos distritos de Bragança e VilaReal, respec- 
tivamente, menos 22,7% e 18,3% habitantes que em 1960; nas Beiras interiores, 
as percentagens variavam entre menos 252% na Guarda e menos 14% emviseu, 
com Castelo Branco numa posição intermédia; no Alentejo interior, o êxodo fora 
mais notário ainda: menos 203% em Évora, menos 25,2% em Portaiegre, menos 
31,3% em Beja; em vários concelhos destas regiões a quebra populacional, só 
entre 1960 e 1970, havia rondado ou sido superior até aos 40% (Mértola, Miranda 
do Douro, Vila Nova de Foz Côa, Sabugal, Ourique; mais próximo do litoral do 
Continente, Pedrógão Grande). Pelo contrário, cresciam a olhos vistos as zonas 
suburbanas do que são hoje as Areas Metropolitanas delisboa e Porto, as quais, 
no seu conjunto, passariam de reunir menos de 2,4 milhões de habitantes em 
1960 (265% da população portuguesa) a quase 2,8 milhões em 1970 (31,9%); 
enquanto os municípios de Lisboa e Porto, em vias de terciarizaçáo, perdiam já 
habitantes, à volta de Lisboa cresciam desmesuradamente conceihos como o do 
Seixa1(+86,1%), Barreira (+68,3%), Loures (+63,1%), Siutra (+55,6%) ou Cascais 
(+55,4%); os subúrbios do Porto cresciam menos acentuadamente: mais 29,1% de 
habitantes tinha Espinho em 1970, Gondomar crescera 24,2%, Vaiongo 23,9%, 
Matosinhos 20%. Mesmo que dificilmente se pudesse dizer que o país se urbani- 
zava (em 1970, não mais de 26,596 dos portugueses vivia em povoações de mais 
de 10 mil habitantes), averdade é queele se suburbanizava, pelo menos' 

O modelo específicamente português de concentração regional das altera- 
ções produzidas pelas migraçôes e pelo desenvolvimento industrial e urbano 
propiciou um desequiiíírio que favorecia de forma inegável o litoral, ao mesmo 
tempo que, não apenas desvalorizava o interior do país, mas também incitavaao 



seu despovoamento. É evidente que as alterações no tecido económico ajuda- 
vam enormemente a explicar toda esta evoluç50. Vejamos o seguinte quadro: 

EvotuçSa do emprego m Portugal Continental (in SANTOS, 1989: 13tk 

O Portugal rural, elemento estnirante da identidade histórica do pais e condiciona- 
dor profundo dos seus ritmos de mudança, entrara irreversivelmente numa fase de - 
transformação e regedo rápidas. Nos anos 60 e nos primeiros anos 70, anteriores 
â queda do regime antoritáiio, esse Portupai rural sobredimensionado, contra o qual 
pareciam terem-se estilhaçado até então as principais Iínhas de força das mudanças 
históricas da contemporaneidade, evolui de tal formaque, em 1973, não ocupa mais 
de um quarto do emprego dos portugueses, e um oitavo do seu rendimento. 

De entre a série de &ores de mudanp socioeconómica que actuam neste âmbi- 
to, o quadm reflecte um fénómeno deindustnaüzação de baixonível (tecnológiw, de 
produtividade), iniciado na décadaanterior, mas que,fracasuadas algumas tentativas 
anteriores de consolidação de umtecido industrialnacional, abre finalmente o seu ca- 
minho na economia portuguesa nos anos 60 até representar metade do rendimento 
nacionalemvésperas daquedadaditaduraSeo sectorternánoáaquele que,durante 
idêntico penodo, mais emprego gera,asua compadvamente escassa produtividade 
reserva-lhe umapo@io relatvmente baixa do rendimento. 

Os últimos quinze anos da ditadura foram, muito contra a vontade do Sala- 
zarismo e de um patronato por ele protegido, anos de uma signiücativa melhoria 
do nível salarial dos portugueses, o que é ainda mais relevante se tomarmos em . 

conta que haviaaumentado fortemente o trabalhofeminino,umavez queeste era 
pago anfveis bastante inferiores do trabalho masculino, desigugdtde salarial que, 
como bem sabemos, wntinua ainda hojea discriminar as mulheres portuguesas. 
Mudanças substanciais nas relaçaes laborais, que seprocessavm debaixo de um 
autoritarismo polítiw que limitava os direitos do trabalho desde os anos 20, ter- 
se-ão dado para que dos 373% que corppondiam, em 1958/59, ao peso das re- 
munerações salariais (excluídas as contribuições patronais à Previdencia Social) 
no conjunto do rendimento nacional (cf. SANTOS, 1989: 133), se passasse para 



503% em 1973. Não nos surpreenderá que no clímax do período revolucionário 
esses números subissem para 55,6% em 1974 e até 68,5% em 1975, excepção evi- 
dente numa economia capitalista Contudo, era bom que tivéssemos consciência 
de que já no final da década de 70, com aquilo a que o pensamento dominante 
actual chama a progressiva nomiabqüa do processo político e social português, 
o peso do factor trabalho no conjunto do rendimento nacional tinha regredido 
para 56,5% (1W9); epara 517% quando o cavaquismo conquistou a sua primeira 
maioria absoluta parlamentar (1987) (LEAO, 1992: 177,187,197). Em terrenos 
socioeconómicos como este, os anos 80 já coincidiam com os últimos anos da 
ditadura, e os últimos 15 anos vieram até a acentuar uma tendência ainda mais 
desfavorável aos trabaihadores. Também aqui evidentemente, os anos da Revo- 
lução e do pósrevolução representaram um momento excepcional e irrepetido da 
nossa história, quase como se se tivessem tratado deum parêntesis. - 

No campo da saúde, se a evoluçãoverificada ao longo dos anos 60 já foi acentu- 
ada, seri a democracia a trazer, como nos diz a nossa memória colectiva, avanços 
radicais. Peguemos, também aqui, nuns quantos dados reveladores. Em 1960, o 
número de consultas médicas prestada em média a cada português por ano, em 
estabelecimentos de saúde, não chegava auma; dez anos depois, s u b i  para duas, 
em 1975 para2,7e em 1980 paraquase 2,9. Em 1960, as urgencias haviam atendi- 
do o equivalente a menos de 6,6% dos portngueses, e o equivalentes 52% haviam 
sido internados em algum momento do ano; em 1970, estas proporções subiram 
para 1OS5%e 73%,em1975 para22,7% e8,4%, eem 1980 para48,5%e%,respecti- 
vamente. Coerentemente, cada cemmil portugueses dispunham, em 1960, de 79,6 
médicos, e o número não subiria espectamlmente durante os anos 60 (!34,7 em 
1970), mas sim, pelo contrário, depois do 25 de Abril (1199 em 1975,196,8 em 
1980). Um bomexemplo tanto daevolução da prestação dos serviços de saúde mas 
também da mudança de mentalidades é o da proporção de partos assistidos: no 
início dadécada de 60, apenas 184% dos quase220 mil partos forammedicamente 
assistidos em estabelecimentos de saúde; dez anos depois a percentagem subira 
para o dobro (37,5%) e outros dez anos mais tarde, em 1980, voltatia a duplicar 
para 73,8% deum total de 159 mil partos. Em 1960, mais de um em cada oito por- 
tugueses quemorrem nesse ano haviam sido vítimas de tubercuiose ou deuma 
doença infecciosa ou parasitária; dez anos depois, essa proporçã~ havia descido 
para 1/18, e em 1980 para 1/71 (dBARRET0,1996: cap.2). 





bailado e ~ m i a w ,  os dados relativos aos anos 60variaramem tomo dos 150-180 
mil espectadores anuais (com excepção de 1968: 262mil), nível que, por exemplo, 
superava largamente o dos anos 80 e que$ voltaria a ser ultrapassado apartir de 
1991. Por outras palavras, o equivalente a dois em cada cem habitantes assistia 
uma vez por ano a tais espectáculos na década de 1960. Nestes anos, o teatro era 
uma arte perfonnativa incomparavelmente mais popular do que é hoje, e muito 
mais alta era a qafiequência: o número de espectadores por ano naquela década 
andou àvolta de 1,l-1,3 milhões, número que se reduziriagradualmente para des- 
cer abaixo dos250 mil em 1997. O espectáculo cultural público commais sucesso 
em Portugal, como no resto do Mundo em que irrompera a cultura de massas, 
permanecia o cinema, apesar de os anos 60 serem jásinónimo de estagnação:25,1 
milhões de bilhetes vendidos em Portugal em 1960,233 milhões em 196 26 5 F ,. milhões em 1973. Seráliteralmente a democratização eo íim da censura a permi- 
tir um boom do interesse pelo cinema, já em contraciclo com o resto do Mundo, 
muito especialmente durante o período revolucionário: 32,s milhões de especta- 
dores em 1974,38,7 em 1975,40,5 em 1976, decaindo depois inintemptamente 
até aos pouco mais de 7 milhões em 1994 ( e f .  BARREM, 1996: cap. 8). 

Outro factor que explica a relativa pujança do cinema nas hábitos de massas 
em Portugal tem a ver com o impacto tardio da Televisão, que só surge em 1957 
e que manteraaudiências relativamente baixas quando comparadas com o resto 
daEuropa ou a América do Norte. Em 1958, aRTP não cobre mais do que4496 do 
território continental, onde viviam 58% dos portugueses; só em 1972 chegará â 
Madeira, e em 1975 aos A~ores. Mais significativo ainda é dizer que em 1959 não 
estavam vendidos mais do que 32 mil receptores de TV, número que subiria para 
68 mil em 1961 e para450 mil em 1964; em 1967, calculava-sequeo número de 
telespectadores andaria por volta dos 2 2  milhões, cerca de um quarto da popula- 
ção, portanto.' Em todo o caso, é dificil garantir que a TV tenha tido ainda antes 
do 25 de Abril um peso muito significativo nas vidas e nos processos de formação 
de opinião e de gostos da grande maioria dos portugueses. Semelhante afmnação 
jA seria possível fazer, por exemplo, relativamente apenas aos jovens do mundo 
urbano eis camadas da pequena emédiaburguesia; mas não, isso não, ao universo 
popular, sobretudo mral. Para tanto haveria que esperar pela democracia 

Por outro lado, o conjunto da sociedade era afectado por um traumático fenóme- 
no demobiliza@omilitarparauma ~uenx~olonial que, desencadidaem 1961 em 
Angola, se havia estendido à Guiné e aMopmbique. Duas geraç6es,pw modo, de 
jovens são arrastadas pela regime parahca, chamadas às fileiras durante dois anos* 
que pass ama quatro em 1968,dois dos quaisobrigatorimentecumpridosernÁ6ica. 



O resultado estatístico éimpressionante: 920 mil homens são mobilizados nos treze 
anos que dura o conflito, 250 mil outros escapam (os r$wf&os) à incorporação, 
quase todos emigrando ile&ente, a salto. Se recordarmos que os Estados Uni- 
dos num conflito de dimensões tão importantes como o do Vietname, ocupando 
um percurso cronológico semelhante e paralelo ao da guerra colonial portuguesa, 
superando-o um pouco, aliás, deverão ter mobilizado cerca de duas vezes e meia 
o número de homens mobilizados pela ditadura portuguesa, numa população 25 
vezes superior a nossa, poderemos ter uma perspectiva mais nítida do tremendo 
esforço imposto aos portugueses pela opção militar de Salazar, reiteradapor Caeta- 
no. E se esse é o resultado estatistico, assustador é o resultado humano: oficialmente, 
e se atendennos ao contingente miütar metropolitano, são assumidos 9 mil mortos, 
28-32 mil feridos, e um número entre 30 e 1 2 0 d  segundo diferentes critérios m&- 
dicos e poiíticos, de excombatentes padecendo de umaneurose de guerra As Forças 
Armadas portuguesas jamais divulgaramnúmeros de quantas vítimas terão sido fei- 
tas entre população civil eguedheiros &canos, calculando-se, no entanto, entre 30 
e 50 mil angolanos mortos (SILVEIRA, 1989: 88-89) em r e p d a s  (os chamados 
u m i r ~ s m )  que se desencadeiampor todo o Noroeste de Angola apenasnospri- 
meiros seis meses de guerra em Angola, e sem contar com aqueles perpetrados nos . . 

musseques de Luandano primeiro semestre posterior ao assalto às prisões da capital 
angolana, do 4 deFevereiro de 1961), número necessariamente muito inferior ao so- 
matório das vítimas de 13 anos de combates nas três kentes de combate. 

1.3 O contexto sociopolCtico 
De um modo geral, portanto, e partindo desse pressuposto de que nos finais dos 
anos 50 difidmente podemos qualificar a sociedade portugmesa como sendo de - 
massas, 6 razoável concluir que a mudança socioeconómica começamuito antes 
da mudança sociopolítica, pelo menos no plano das suas manifestações explíci- 
tas. Nesteúltimo campo, asociedade portuguesa ressentia-se deumalarguíssima 
tradição autoritária da representação simbólica e das práticas do poder social e 
político, que nem o liberalismo elitista monárquico (1834-1910) e nem o repu- 
blicano (1910-26) conseguiram ou sequer procuraram inverter. 

, \ 
No contexto europeu, em Portugal tinham sido muito incipientes os níveis 

de participação política e associativa nos anos 20, o período final e sociaimente 
mais reivindicativo da I República, e até esses seriam rapidamente reprimidos 
nas primeiras décadas de ditadura. Ey nenhum momento anterior da época 
contemporânea tinham sido constituídas organizações sociais e políticas auten- 
ticamente de massa e independentes do Poder político. 



Neste contexto, tenhamos bem presente que só a introdução do sufrágio uni- 
versal, nas eleições constituintes de 1975, no ano da queda da ditadura, vem eu- 
cerrar verdadeiiamente um século e meio de hegemonia absoluta de diferentes .( 
concepções eiitistas da participação e cidadaniapolíticas.' Não terásido simples ca- 

sualidade que fórmulas políticas tão diferentes como a Monarquia Constitucional 
dos Braganças, a República mais ou menos jacobina, mas antioperária, e um Sala- 
zarismo que casFva,,como vários outros regimes europeus casaram, modernidade 
fascistae tmdicionauSmo católico, tenham partikado todas uma ideia tão restritiva 
do cidadão (no masculúio, exactamente, porque todos os eleitores portugueses até 
1933 foram homens, e quase todos até 1975, em qualquer caso) politicamenteac- 
tivo e, consequentemente, eleitoralmente habilitado. Por cima dos programas dou- 
trinários mais especificas de cada um desses regimes pairava uma mesma cultura 
poiítim profundamente elitista que fazia praticamente coincidir direitos políticos 
com uma identidade social burguesa, culturahente definida pela escolarização. Se 
nas últimas eleições marcelistas, anteriores ao 25 de Abri1,apareciam recenseados 
para votar apenas 23% dos portugueses (o que representavapsso modo 35% dos 
maiores de idade de ambos os sexos), a evolução nem sequer tinha sido muito sig- 
nificativa se os comparássemos com os 19% de inscritos em... 1890, ou os 15% das 
eleições presidenciais de 1958. É neste contexto que não será difid perceber que 
as organizações sociopolíticas criadas no período revolucionário se revelem ainda 
profundamente marcadas pela iniciativa de redes de personalidades das elites so- 
ciais, numa lógica de capilaridade organizativa de cima para baixo. 

Em todo o caso, o problema político central que motivou a desestrnturação 
do sistemapolitico daditadura, levando, por Gm,a sociedade àconsciência da in- 
suportabilidade do autoritarismo, é o da crise dehitiva do paradigma colonial, 
que o Salazarismo havia inserido no segundo pósguerra mundiai, preparando 
conscientemente, e com eficácia conjuntural, a resistência à vaga emancipadora 
dos povos da Asia e de Africa. É inevitável que nos detenhamos um pouco a ana- 
lisar uma questão que, ao longo de toda a época contemporânea, propiciou que 
se configurasse umverdade&o Somgportuguês, uma via pela qual seguiram 
problemAtica política, economia e identidade nacional portuguesas, aparente- 
mente distintas daquela seguida pela generalidade das sociedades & sua volta. 

Depois dos colonialismos nacionalistas liberais do segundo e do último 
quartel do século XIX e o republicano do primeiro quartel do século XX, o 
Salazarismo concebeu nos anos 30 um primeiro colonialismo, de semântica 
assumidamente imperial e tom fascista, que se tornaria necessariamente inade- 
quado &realidade emergente da derrota nazlfascista de 1945. Desde os iiltimos 



anos daguerra e até à reforma constitucional de 1951, prepara-se dentro das 
fileiras do regime um magma ideológico e simbólico com o qual $e pretendia 
refdmuiar a dimensão colonial portuguesa, o qual, justamente, coincidia com 
uma fase de verdadeira consolidação da presença administrativa, militar e eco- 
nómica do seu estruturalmente débil colonialismo. 

Comoemtodasas (re)definiçí>esidenitáriaasegregadas eimpoxtasporumapa- 
relho político, começava-se por uma explicação pseudohistórica mais ou menos 
pedagógica De maneira semelhante ao que Enham sustentado todas as anteriores 
versões do nacionalismo português, defendia-se que a independência de Portugal 
tinha dependido sempre da conservaçáo das suas colónias. Na conjuntura de um 
pósguerraem que assumiamprotagonismo os nacionalismos asiáticos eárabes, ena 
qual se via surgir o mais que certo "windof change" soprado pela ''Ahican National 
Consciousness" de que falaria em 1960 o Pfimeiro Ministro britânico MacMinan, 
a elite política e intelectual do Salazaxismo recupera uma vez mais a tese mais ou 
menor; tradicional de que reconhecer o direito àautodeterminaçâo das colónias sig- 
nificaria signiíicaria expor Portugai aos apetites espanhóis. Por estes tempos, mais 
que em conjunturas passadas, o património colonial aparecia, com alguma razoa- 
bilidade no plano teórico (mas apenas nesse, como a realidade se encarregaria de 
demonstrar), como uma das bases sobre as quais se podia construir o modelo eco- 
nómico de desenvolvimento industrial e comercial que o regime finalmente decide 
assumir. A lógica emergente é a de que a solvi2ncia económica portuguesa dependia 
desse laço fundamental com, antes de mais, África, em aberta contradição com o 
rumo então imposto portodas as demais potências eumpeias. 

O regime salazarista começa por resistir diplomática e ideologicamente no 
plano internacional, para logo levantaramias contra a rebelião armadados movi- 
mentos de libertago nacional das colónias africanas. No primeiro caso, contra si 
tem uma Índia recém independente que exige o abandono dos três enclaves por- 
tugueses (Goa, D a d o  e Diu) - o que acabará por ocorrer emDezembro de 1961 
- e, apartir de 1956,amaioriaanticolonialistada ONU,umaplatafomaaguerrida 
face i qual se foi revelando, ano após ano, o isolamento internacional do Governo 
português, pese embora a sua tentativa de se apresentar na vqgilarda da "defesa 
da civiliza@o europeia" contra os "imperialismos soviético e chinês". 

Submetido à pressão do emancipalismo, o Salazarismo opta por limpar par- 
cialmente a fachada do sistema colonial português, assumindo tardiamente as 
doutrinas francesas do assimilacionismo~Itural e político dos indígenas ou na-, 
substituindo na Constituiçáo a temiinologia colonialista típica (rnmmim em vez de 
Império C o W  e Provmnas , . Ulhamarinas em vez de Cofónias), sem fazer desaparecer, 



até 196l,adis~@essenaaldoEstatutodoIndigmato, cujaÚIhavers?b impõe 
em 1954, três anos depois da revisão constitucional a que aludi. O mundo académi- 
co e político decidia-se, por fun, a investirpas investigações sociais que serviriam o 
novo modelo asskihcionista, supostamente original no conjunto das experiências 
coloniais daHistóriamoderna e contemporânea. As décadas de 50 e 60 sao anos da 
recuperação académica e politica do Lrso-trapicallismo, criação anterior do brasileiro 
Gilberto Freyref que na experiência portuguesa de contacto com o mundo tropiwil 
encontra "convivência mulfirracial", um "patemaiismo brando", um "coloniaiis- 
mo antieconómico", teses que aí6 ao final da I1 Guerra Mundial não teriam aco- 
lbimento favorável dos construtores da ideologia colonial portuguesa, incomo- 
dados com argumentos que favoreceriam a visxo que desde as demais potências 
coloniais europeias se tinha do colonialismo português - a de um modelo pobre e 
incompetente de dominação colonial. 

A repressão violenta de toda a m o b i i o  de índole social, politica ou simples- 
mente identitácia que se detectasseno espaço colonial,leva, ao fim de umadécah os 
movimentos de libertação à opção pela luta a& em 1961 em Angoia, em 1963 
na Guiné, em 1964 em Moçambique. O conflito torna-se, rápida e inevitavelmente, 
um verdadeiro beco semsaída possível dentro do âmbito do mgime autoritário, pela 
acumulação de problemas querepresenta. Antes demais,pelatensãoquepmvoca en- 
tre necessidades de desenvolvimento socioeconómico e a "imobiiizaç20 de recursos 
pela guerra colonial" (SANTOS, 1989): se jánum período de preparação para o em- 
bate militar, cerca de 36% da despesa pública metropolitana ihe é dedicado em 1958, 
comoito anos passados desde oinício daguerrachega-se aos 55% (1969), enummo- 
mento dep~~funda~seeconómicaint&ondanão menos de&% (1973). 

Por outro lado, a guerra 6 o ponto fi11aal de mobiiação interna e externa 
contra a ditadura, e, portanto, fonte de divisão interna da sociedade, e que acabará 
por dividir as fileiras do próprio regime. O dogma coloniaiista que Salazar tinha 
tentado impor como poIítica de cmenso nacional cedia. Em 1957, o Partido Co- 
munista (PCP) estabelece no seu V Congresso, m clandestinidade, a autodeter- 
minação como saída política para as colónias portuguesas. Muito mais reveladora 
damudanp que se processava dentro das elites tradicionais era a posição de "um 
reduzido grupo de militares, apoiantes clandestinos da candidatura de Humberto 
Delgado, que (...) tomou posições mais frontais contra apolitica colonial, preven- 
do a inevitabilidade da guerra e condenando, desde o seu início, a forma como o 
Governo a desencadeou" (CORREIA, 1999: 159). O chamado Movimento Militar 
Independente, que participa na tentativa fracassada de golpe de Março de 1959, 
queficouconhecido comogoipedaS~,pecguntava-senas pághasdasuapublicação 



clandestina TribunaMilitm, meses antes da rebelião angolana,"até onde se levará a 
acçào repressiva já iniciada, em Cabo Delgado [- Moçambique -1, (...) em Angola 
c..) è na Guiné?", antecipando que "a gente salazarkta prepars-se para deixar em 
Africa um rasto de sangue, que fará a memória de Portugal ser odiada e banida" 
(cit in CORRBIA, 1999: 160). 

É possível, portanto, isolar um grupo de militares que "apresentam já uma 
ideia clara sobre a defesa da paz e do direito dos povos das colónias à indepen- 
dência, linguagem que só muitos anos depois a oposição não comunista viria a 
adoptar" (CORREIA, 1999: 161). De facto, o Programa para aDemcratizaçdo da 
Reptíblica, concebido no interior da oposição republicana e liberal apresentado 
em 1961, poucas semanas antes do início do conflito, admite a necessidade de 
uma solugão política sem discutir a "unidade nacional", mas acabaria neeessa- 
riamente por evoluir em direcçào a um reconhecimento do direito à autodeter- 
minação, como ocorre com as duas candidaturas oposicionistas (CDE e CEUD) 
admitidas à campanha eleitoral de 1969, convocada pelo sucesssor de Salazar, 
Marcelo Caetano,numvislumbredeaberturacontrolada do regime que não pro- 
duziria resultados satisfatórios. No outro extremo do espectro político, o Gover- 
no de Lisboa sentia-se pressionado por boa parte das minorias brancas das suas 
colónias africanas, tentadas por uma saída à rodesiana' 

Os tempos eram, assim, de repolitizaçào da sociedade. Os problemas não eram 
simplesmentepolíticos porque a sua natureza imediata assim os apresentava. Tudo 
se tinha tomado político ao mesmo tempo: os anos da Guerra Colonial e da emigra- 
ção eramos mesmos daindustrialiição, das migraçaes internas e daurbanização, 
da expansão do sistema escolar e do arranque da emancipação da mulher, da con- 
testaçào juvenil fora e dentro das fronteiras portuguesas. O chamado marceumio, 
enquanto experiência política de aparente remoção (a chamada 'evolução na con- 
tinuidade" de que falava o próprio Marcelo), que lançou muito evidentes espe- 
ranças de uma certa liberalização, rapidamente fracassaria enquanto resposta à 

remobilização politica das oposiçües demomiticas, quenão cessava praticamente 
desde 1958 e que vinha provocando a desartinilaçào dos mecanismos de reprodu- 
ção sociopolíticado regime, deleafastando gradualmente sepemos importantes 
dos jovens socialmente favorecidos que passavam por uma Universidade cada 
vez mais coutestatána, ou activistas católicos de base que se sentiam os represen- 
tantes em Portugal dos princípios consagrados no Concuio Vaticano Ií, contra o 
imobilismo da hierarquia católica, ou a@ alguns dos jovens oficiais militares que 
começavam a achar serem os que verdadeiramente arcavam com todo o peso de 
uma guerra que não tinha fim político àvista. 



O fracasso tomou-se rapidamente visível quando a última tentativa de reno- 
v a @ ~  do pessoal político do regime - os tecnocratas ligados às políticas da cha- 
mada modernização económica e educaupnal, os protagonistas da ala libmal que 
deveriam aceitar funcionar como leal oposição no interior das fileiras da ditadura 
- rejeitam, ao fim de dois/tr& anos de colaboração, o papel que Caetano deies 
esperava face às pressões triunfantes dos dtms para quenada de decisivo se alte- 
rasse no sistems salazarista. O imobiiismo representado pela (nula) revisão da 
Constituição do Estodo Novo, em 1971, e a reeleigo deTomás para a Presidência 
da República, em 1972, bastaram para eliminar qualquer resquício de esperança 
em Marcelo. A realidade percebida pelos portugueses não estava em nenhuma 
e v o i u ç ~  marceiista, mas sim na aguduação da repressão política, que atingia e 
ultrapassava os piores momentos da ditadura, vividos nos anos da Guerra de 
Espanha (1936-39); na radicalização das oposições e, acima de tudo, no impasse 
colonial: nenhuma das grandes, e sangrentas, operações militares diigidas nos 
períodos em que Costa Gomes comandou as forças militares em Angola (1969- 
72) e Kaúlza de Arriaga em Moçamhique (1970-73) haviam eliminado, como 
prometido, as guerrilhas independentistas. Pelo contrário, a situação na Guiné 
agravara-se até atingir um ponto sem retomo, que permitira ao PAIGC procla- 
mar unilateralmente, em Setembro de 1973, a independência da Guiné-Bissau, 
reduzindo cadavez mais a presença colonial portuguesa auma desprotegida faixa 
litoral. Simultaneamente, o escândalo internacional provocado pelos massacres 
em Moçambique perpetrados às ordens de Kaúlza, o mais simbólico dos quais o 
de Wyryamu, permitia acentuar a mobiiiuação internacional contra a ditadura 
portuguesa, que bem procurava passar despercehidano meio de Estados ociden- 
tais que, na sua maioria, lhe continuavam a fornecer m a s  por debaixo da mesa, 
incumprindo o boicote internacional decretado pelas Nações Unidas. 

O mal estar criado dentro das íileiras militares pela aanimuIação das suces- 
sivas comissões de dois anos que os jovens capitães eram obrigados a cumprir 
nas três frentes africanas agravara-se com a demissão de Spinola do cargo de 
Governador da Guiné (Agosto de 19731, e de Costa Gomes do de Chefe do 
Estado-Maior General das Forças Armadas (Fevereiro de 1974). O último ano 
do marcelismo será sempre recordado entre a grande maioria dos portugueses, 
que nada sabiam do grau efectivo de conspiração que se vivia dentro das Forças 
Armadas, como o do vazio retórico de um cinzento e antiquado catedráiíco de 
Direito que, comvoz nasai, fies falavanaTV naquilo que pateticamente decidira 
chamar Cmersas em frmriua, face à expectativa de um pronunciamento militar 
que pudesse ser lançado, para acabar coma guerra, por oficiais como Spínola ou 
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Costa Gomes, ou para, pelo contrário, arrastar mais recursos ainda parao esforço 
militar às mãos dos ultras em tomo de KaúIza, como aqueles que se haviam reu- 
nida no Porto, em Junho de 1973, no chamado Congresso dos Combatentes ... 

A fonte de pressão que, por ser mais subtemânea, se revelou, portanto, mais 
permanente e decisiva era aquela que advinha do cansaço daguerra, quer deuma 
sociedade metropolitana de onde fugiam os mancebos em idade militar, como 
dos jovens oficiais que, nos primeiros anos 70, iam já a iniciar, em muitos casos, 
a quarta comissão de dois anos em território africano. São esses os que se deixam 
politizar em contacto com muitos oficiais e soldados milicianos que chegavam 
de Portugal com uma razoável consciência do quadro político de explicação da 
guerra A estes factores somava-se, em 1973, a percepção militar clara de que a 
guerra estava já perdida na Guiné. Políticos e militares passaram, então, a temer 
os efeitos deuma espécie de teoriu do dmninb, que suporia que o abandono de uma 
das colónias levaria ao abandono das demais, ao mesmo tempo que muitos ofi- 
ciais rejeitam a possibilidade de que se viesse a repetir o ocomdo com os seus 
companheiros depois da invasâo de Goa pela índia, após a qual, relembremo-10, 
Salazar optou por responsabilizar exclusivamente os militares pelo facto de não 
terem obedecido às suas ordens de resistência até à morte. Adicionado a este 
contexto um conflito de natureza corporativa que funciona como pretexto para a 
mohilização dos oficiais de patente intermédia que suportavam o peso daguerra, 
reuniram-se as condi~ões que couduzemaoM~todasForç~~~Annadas, que na 
madrugada de 25 de Abrilde 1974pÔs fima48 anos de ditadura emPomigal que, 
precisamente, outrosmilitares haviam instalado no poder. 

2.0 C-OOO BLVOLUCtONAtilO (1974-7ó)r UM ClCLONi! NA 

nlsrõrir PORTUOUISA 

2.1 A Ilbertrt.@u 
Apenas sete meses depois do golpe de Pinochet, os capitães portugueses inver- 
tiam numa conspiração militar o sentido do golpe chileno: abrir o caminho à 

democracia e, seguramente sem o imaginarem, a uma experiência revolucioná- 
ria absolutamente surpreendente na Europa Ocidental desde o Jjm da 11 Guerra 
Mundial. A tomada espontânea da rua por parte da população logo na manhã de 
25 de Abril de 1974, contra todas as expectativas dos militares rebeldes, repre- 
senta bem uma metáfora do processo de súbita mobilização para a actividade 
política, que os militares rebeldes nãohaviam previsto no seu modelo de trans- 
formação. Estamobilização políticarevelar-se-á, é certo, efémerano médio prazo, 
mas averdade é que constituiu o momento da mais forte e massiva participaç5o 



política daHistória portuguesa, adquirindo muito rapidamente um tom tão for- 
temente esquerdizado que contaminará o discurso de todas as forças políticas 
com actividade legal. Os dois anos que,*pararn o golpe de 1974 da aprovação 
da Constituição, em Abril de 1976, abrem na História portuguesa a mais com- 
pleta e tipica das conjunturas revolucionárias contemporâneas pela qual o país 
passou,"[representando] historicamente o mais profundo e ameaçador abalo 
sofrido por uma oligarquia que desde sempre, em Portugal, reinara incólume e 
segura de si" (ROSAS, 2004: 138).Dentro deste desenho cronológico, umsubpe- 
ríodo mais intenso desenha-se entre a tentativa falhada do golpe involucionista 
de 11 de Março de 1975 e o golpe moderado de25 deNovembro seguinte, contra 
os sectores militares mais próximos do PCP e da extrema-esquerda. 

Antes de mais, assiste-se, como owrre sempre em grandes momentos liber- 
tadores &História, à libertação da palavra, das atitudes, dos afectos, das atitudes 
e das práticas sexuais. Contestam-se, ou simplesmente suspendem-se, uma infi- 
nidade de rituais sociais e símbolos que se percebem como representativos do 
autoritarismo. Expõe-se, honra-se, publicita-se a memória da repressão, se bem 
que rapidamente se deixe de o fazer durante as duas décadas seguintes? 

Por outro lado, descreve-se a realidade com palavras muito diferentes. O arran- 
que da mobilização de massas protagonizada pelas forças sociopolíticas da esquer- 
da mais assumida, obriga a que todos os protagonistas da mudança política, mili- 
tares obviarnenteincluídos, definam como Ratoluçáoo processo aberto pelo golpe 
militar, e desse modo o discurso política enche-se da terminologiarevolucionzíria 
que antinomiza &oluçaO/Reaccç<io; propugna por um Poder Populm, a Unidade Po- 
pular de tons chilenos, a exigência d'a Tema a qunn a trabam, logo ampliada para o 
princípio de organização política d'oPoderaos trabaniadores!; aideiade necessidade 
danwbilkqaOpermatmte, d'o povo alata em oposição As manipulações reaccimuirias, 
nas quais também o processo portuph será rico. No terreno mais específico da - 
disputa entreamema esquerda e o PCP, a primeirarecupera conceitos stalinistas 
dos anos 30 como o sodfas& ou o soeialirnpenalisma para os aplicar ao papel 
desempenhado, àes~alaintemaciona1,~elaURSS e, à escala nacional, pelo PCP. 

Sob o impulso dos movimentos sociais, procede-se ao quase eufórico des- 
mantelamento do Estado autoritário, e e boa medida do próprio autoritaris- 
mo tão óbvio em sociedades com caractetisticas como a portupesa Em alguns 
campos, o contexto social6 praticamente libertário, já que, umavez esvaziado de 
contkúdo o sistema de poder anterior, não se chega a edificar um alternativo. 

Nesteterreno,ainterpretação do processo demudança radical quesedesencadeia 
em tão pouco tempo na sociedade portuguesa centrou-se quasesempre, tudo indica 

168 



que excessivamente, em esquemas explicativos que reproduzem verdadeiras teor& 
dac-nplo delógicas muito seme!.hantes aquelas que presidem às explicações que, 
em tantos outros casos de mudanps revolucionárias, as elites tradicionais-vítimas 
damudança, desapossadas do poder - subsmvem. O avanço da poucainvesfigaç% 
que se tem produzido no nosso país em tomo dos movimentos sociais ocorridos e/ou 
organizados neste período tem pemMo r e l a t i h  - só não sabemos se também 
na leitura do público em geral - uma explicação do período revolucionário, daque- 
le que ainda hoje se gosta de designar por PREC (Prcmso RevoJachdrh em Curso), 
centrada no papel sobreavaiiado dos direaórios dos partidos revo-s (PCP e 
extrema esquerda), ou no de uma dezena de dirigentes daesquerdamilitar, aos quais 
se taiam contraposto os dktórios dos partidos demooáticos ou nwáerndos @ e di- 
reitaparlamentar), aliados aoutra dezena de dirigentes militares moderados e auma 
rede ainda pouco estudada de forças internacionais, globalmente representativas do 
Ocidente Esta matriz de explicação é em tudo coerente com umasociedade como a 
portuguesa, cujo modelo de desenvolvimento permitiu que as elites sociais e poli- 
ficas reservassem para si um papel compmtivamente superior àquele que noutros 
casos nacionais as elites conseguiram preservar, percepcionando a generalidade dos 
processos de mudanp social como produto do impulso das elites, ou de segmentos 
delas, e raramente como processos mais ou menos espontâneos originados no seio 
das massas popularei e dos grupos sociais dominados. Em minha opinião, não so- 
menteas elites conservadoras que sesentiram arneaqdaspelo processo revolucioná- 
rio de 1974-76 embarcaramnestetipo de explicações,como jáem 1910 ou em 1820 
haviam embarcado, se analisarmos ahistória das direitas contemporâneas portugue- 
sas e a suaparti&leitura &História; também no seio das elites autorrepresentadas 
comopmgms&as este mesmo comportamento pode ser detectado, aindaque,natu- 
ralrnente, o sentido da sualeitura históriaseja o inverso. 

Em qualquer caso, viveu-se naqueles anos uma experiência absolutamente 
única de participação política, dificilmente comparável, pela intensidade e du- 
ração, a qualquer outra europeia desde o início da Guerra Fria. A rnatomara-se 
um espaço permanente de manifestação. A primeira convocatóna de eleições 
com sufrágio universal, em Abril de 1975, mobiliza 91,2%.doq inscritos. Até 
1983, aparticipaçâo eleitoral nas legislativas mantém-se bastante acima dos 80% 
(83,3% em 1976,87,5% em 1979,83,1% em 1980), um nível significativamen- 
te mais elevado do que na Espanha dos mesmos anos, envolvida no processo 
da Transição, por exemplo, e, há que s&linhá-10, do que em quaisquer eleições 
desde então. Nos organismos sociais verte-se o grosso dessa participação, des- 
de as assembleias e os comités de empresa aos sindicatos, nas cooperativas de 



autogestão que resultam do abandono patronal de uma infinidade de empresas, 
nas comissões de moradores organizadas informalmente. Nestas muito variadas 
experiências, geraram-se em úitima anjilise os sistemas de gestão democrática 
dos organismos públicos e as entidades independentes de controlo dos serviços 
públicos que se consolidaram no p k o d o  constitucional. 

De tudo isto, resultaurnasociedademuito mais livre,substancialmente mais lai- 
ca, com o passando tempo mais urbana ou urbanizada, na qual a maioria da popula- 
ção se pode permitir valorizar mais o capital escolar, e que, por conseguinte, dispòe 
de mais oportunidades distribuídas de forma significativamente menos desiguali- 
tária, que wnsome muitos mais produtos culturais do que no passado, e, apesarde 
concluída a massificaçâo social do consumo dosmdu<, muito mais diversifiwdos. 

Especialmente significativa é a mudanp no universo feminino. h mulheres 
ponuyesas ocupam boa pane do espaço público do qual antes estavam auscn- 
tes, recuperando em pouco rcmpo inuito do caminho entretanto percorrido pelas 
mulheres da Europa Por alturas do h a l  da década, as mulheres trabalham mui- 
to mais fora do reduto doméstico e familiarar ocupam a maior parte dos lugares 
discentes do ensino secundário (aqui também dos lugares docentes) e superior; 
dentro da família, consagra-se o direito ao divórcio para os matrimónios católi- 
cos (1975) e a reforma do Código Civil (1976). que instaura a igualdade total de 
direitos entre homens e mulheres e revoga legalmente princípios e conceitos do 
passado que se haviam tornado inaceitáveis para a maioria da sociedade, como a 
subordiiação damulher dentro do casal e da família, ailegitimidade dos nascidos 
fora do matrimónio ou a perseguição legal dos homossexuais? , 

2.2 Uma revaluçSo no mundo do trabalho e da propriedade 
O universo das relações laborais é aquele em que o fenómeno revolucionário terá 
operado transformações mais profundaç. Um sem h de reivindicações históri- 
cas do movimento dos trabalhadores encontra a sua consagração legal: o salário 
mínimo, o direito à contratação colectiva, a greve, a restrição do direito patronal 
do despediiento, que passa a ser submetido a um aitério de "justa causa", auni- 
versalização dos sistemas públicos de segurançasociai, o controle político dos pre- 
ços dos '%em de primeira necessidade'' ... 1974 e, sobretudo, 1975 são anos de um 
aumento muito significativo do nívelretributivo: os salários reais beneficiaram de 
um crescimento de 12% em 1974 e de 9% em 1975 (cf. LEÂO, 1992: 177). 

A esquerda política e s o d  fracassará, isso sim, na defesa do '%stado deBem Es- 
tai' comolegadoinexpugnáveldaquilo aque se c h a m a r i a m a s c ~ d a R e v o ~ .  
Antes de qualquer outra consideração, porque se deu conta quenão tivera tempo de 



l a n p  as bases da sua wnstmção, e havia antecipado etapas na sua edificaçãa. Pro- 
curava-se atnbuirao sistema escolarparticulares capacidades de correcpo da &cri- 
minação social, ampliando a escolaridade obrigatória (dos seis anos adoptados em 
19ô4, sob aditadura, para os nove que não se adoptariam antes de 1986),dedarando 
todo o sistema gratuito quando obrigatório, e "tendencialmente gratuito" nos seus 
níveis subsequentes. Não obstante, os desequiliirios sociais e regjonais engoliam as 
transformações legais, sabotando-as w m  obstáculos como os níveis elevadíssimos 
de fracasso e abandono escolar, o elitismo das práticas cnr r i cu ie  e a óbvia incapaci- 
dade do sistema escolar de altaarprofundamente a próprialógica da sociedade. 

No campo dasaúde, as resistências corporativas àconstnição de umSiternaNa- 
aonal de Saúde e a evidente falta de empenho dos Governos pósrevolucionários, 
contempoheos já da vaga neolibemi que varria entretanto a Europa, em opor-se à 

hegemonia dos intereçses privados, configurou um verdadeiro paradoxo histórico 
no caso português: quando, trinta anos depois do íinal da I1 Guerra Mundial, se reu- 
niram as condições políticas para tentar universalizar emPortugal políticas sociis, o 
ambiente político-ideológico na Europa ocidental começava a mudar, ajudado pela 
conjunturade recessão económica internacional invertendo a grande aposta no Wel- 
fme Staie e gradualmente reduzindo o empenho govemativo na sua prossecução. 

Benãisiirlw e recursos das políticas rorlais 
ícf. BARRRO, 1996: 99,134-35.417) 

'Em milhares 
'1972 

Estatisticamente, no entanto, não restam dúvidas de que o período pósrevohi- 
cionário, apesar de todas as suas contradições, lançou as bases de um empenho 
mais forte por parte do Estado português na sua função social, sobretudo com a 
universalização legal de cobertura da S e ~ r a n ç a  Social. Contudo, de modo mui- - 
to mais telúrico, são as grandes mobiliia~ões populares dos anos 1974 e 1975 
que alteram o aspecto, pelo menos e s s ~ d o  país. 

Por todo o lado, se bem que muito mais no Sul do que no Norte, ocupam-se 
casas e constituem-se comissUes de moradores que se autoatribuem funções de 



gestão local dos bairros, algumas conseguindo a colaboração de distintos ac- 
tivistas elou técnicos que desencadeiam procedimentos espontâneos de rees- 
truturação urbana de áreas degradadavescapando a um controle efectivo por 
parte dos poderes públicos institucionais!' Os movimentos laborais reivindi- 
cativos, que evoluíam com demasiada rapidez em direcção ao mecanismo da 
greve, que, finalmente, deixara de ser (automaticamente) reprimida, expuse- 
ram ressentimvntos, cumplicidades entre entidades patronais e Estado repres- 
sor, e uma infinidade de queixas e denúncias. Verificada pelo lado patronal a 
perda de controlo dos mecanismos de produção, os proprietários optaram pela 
fuga de capitais (~f .  LEÃO, 1992: 179), seguida do abandono das suas empresas 
e até do País, constituindo, em Espanha, no Brasil ou na Africa do Sul, uma re- 
taguarda de apoio aos ambientes conspiradores da ultradireita involucionista 
(cf. SÁNCHEZ, 1993). 

De forma mais sequencial que contemporânea destes comportamentos, assem- 
bleias de trabaIhadores decidem-se pela ocupa@ de empresas, que logo acabaram 
aEtm- pelo Estado ou autogeridas pelas Comissões de Trabalhadores. Em 
altemativa,pmcede-seao sammmto das hierarquias empresariais e demuito do pes- 
soal técnico, tido como cúmplice dos antigos pmprietârios. As movimentações são, 
maiorimiamente, dirigidas por activistaç do PCP e da extrema esquerda, sobretudo 
a de matriz maoísta, que Ihes disputa pmamentemente a lideranw e procuta de- 
monstrar o m6cter burgds e revkhista dos anteriores; mais rafamente, algum acti- 
vista do PS apaiwexia envolvido nestes processos, mais habitualmente enquadrado 
em curiosas coligações comaextremaesquerdado que com wmunistas. 

Receoso dos efeitos desestabilizadores daquilo que poderia ser percebido 
como um excessivo impulso das reivindicações populares, o PCP actuou geral- 
mente como elemento moderador nos primeiros meses posteriores ao 25 de 
Abril. O impulso da extrema esquerda e o desafio involucionista terão conduzi- 
do, a partir de i ~ c i o s  de 1975, auma transformação substancial do papel desem- 
penhado pelos comunistas, que embarcam numa competição com os grupos A 
sua esquerda, contribuindo para radicalizar as lutas operárias. 

Nesse ano, sobretudo apartir do fracasso do golpe spinolista de 11 de Março, 
o Estado, num processo que "resultou sobretudo de factos consumados impos- 
tos pelasforqas político-sociais dominantes nomomento, não tendo obedecido a . . 

nenhum plano consciente e previamente elaborado", nacionaliza várias empre- 
sas, começando por todo o sector da banca e seguros, nas mãos de uns quantos 
grupos económicas - os chamados sete magnííos - que, até então, controlavam 
amplíssimos sectores da economia Daqui resultou um "sector empresarial do 



Estado, que até então tinha tido uma dimensão e significado praticamente irri- 
sórios, e que atingiu uma importância e uma proporção muito próximas das da 
geneialidade dw países daEuropa Ocidental" (LEAO, 1992: 175). 

Provavelmente. o mais simbólico dos movimentos sociais, entre todos os que 
poderiam escolher-se como representativos do período revolucionário, terá sido o 
das ocupações de terrag"fortissimo indício dadiversidadesocial cultural epolítica 
da realidade nacionai" @ERREIRA, 1993: 121), já que se concentrou quase exciu- 

sivamente na área da grande propriedade fundia, ou seja, praticamente toda a 
metade meridional do país (Alentejo,boa paite do Ribatejo, franjas da Beira Baixa e 
do Algarve) - aquela que se diamaráZonadeIntervstçd0 daR.fmAgráriu (ZIRA). 

Distinguem-se três fases (cf. BARROS, 1981: 60-75) no processo, numa se- 
quência de aceleração. Na primeira, entre o final de 1974 e Julho de 1975, a 
paralisia total dos investimentos e das contrataçóes e o abandono patronal das 
propriedades empurra os trabalhadores, ainda pouco enquadrados pelos sindi- 
catos agrícolas, para arealização das primeiras ocupações, que correspondem a 
cerca deumoitavo das terras que se ocuparão até ao final do período. Asegunda 
decorre no chamado Verão Quente da Revolução portuguesa, Agosto-Setembro 
de 1975, e nela se procede, já sob a acção dirigente dos sindicatos agrícolas he- 
gemonizados pelo PCP, a um conjunto de ocupações que correspondem a um 
pouco mais de um quarto das terras ocupadas, conseguindo-se politicamente 
a legalização do movimento através da expropriação e da nacionalização das 
grandes propriedades envolvidas. A terceira, por fim, cobre o último trimestre 
de 1975 e Janeiro de 1976, período dividido em duas metades pelo golpe mi- 
litar moderado de 25 de Novembro de 1975 que encerra a breve hegemonia 
política da esquerda militar, mas que, contudo, nâo evita, por algum tempo, a 
onda de ocupações. que nesta última fase compreendem cerca de 60% da terra 
socializada (todos os cálculos proporcionais em BARRETO, 1989: 459). Em 
circunstâncias políticas crescentemente hostis, os ocupantes da terra procura- 
vam nessa fase consolidar o processo, ampliando-o, e arrancar do Estado um 
compromisso de crédito de emergência. 

De todo o processo resulta a socialização de 35% do território da ZIRA; 
esta, por sua vez, representava 41% da supefficie do território peninsular por- 
tuguês e 46% da sua supeficie agrícola cultivada Neste terço da metade Sul de 
Portuga1,"sem que houvesse um projecto claro de qual o tipo de unidade de pro- 
dução que deveria suceder ao sistema@pitalista fundiário" (BARROS, 1981: 
107), constituem-se, durante aqueles anos, meio miihar de UnSndes Colectivas 
de Produção (UCP's) sobre uma prdpriedade do solo legalmente transferida para 



as mãos do Estado, que, no seu conjunto, empregam 60 mil trabalhadores? Por 
seu turno, passa a operar um muito débl sector cooperativo, sintomaticamente 
associado àqueles que politicamente confluíram no Partido Socialista @S). ./ 

A estratégia de legalizar a RevalqEa conduziu à indusão no texto constitu- 
cional de um conjunto de preceitos que procurava assegurar a irreversibilidade 
legal da apropriação colectiva da grande propriedade fundiárii, e desse modo 
resguardar, copi a,lei na mão, a Reforma Agrária das transformações políticas 
que se aproximavam. Não obstante a boa implantação eleitoral do PCP em todo 
o território da ZIRA (33,4% e 37,6% dos votos na6 duas eleições parlamentares 
de 1975 e 1976), que lhe permitiu controlar um segmento muito consistente do 
respectivo poder local (com 41,8% dos votos) nas primeiras eleições municipais 
de 1976 (cf. As Eleiç8es ..., 1980), os comunistas, a extrema esquerda e alguns ele- 
mentos da ala esquerda socialista (que se reviam sobrehido no seu dirigente Lo- - 
pes Cardoso) foram incapazes de impedir o início da reversão legal definitiva do 
movimento de ocupações uma vez aprovada, pelo primeiro Governo socialista 
de Mário Soares com a ajuda da direita parlamentar, a Lei Barreta @ei nP 7/77, 
29 de Setembro). O fenómeno ficava politicamente liquidado com a primeira 
revisão da Constituição,em 1982, culminando um processo de esvaziamento da 
Reforma Agráriaseguida pelos Governos socialistas, conservadores e mistos. 

2.3 A plurelldrde das forças e das opçães soeiopolltkas na construçao da 
democracia 
A conspiração dos capitães de Abril tinha previsto, desde o seu início, um pro- 
cesso de abertura política que permitiria resolver o problema militar e colonial. 
De modo algum, contudo, tinha deliberadamente querido propiciar um proces- 
so democratizador que evoluísse em direcção a um quadro revolucionário que 
alteraria tão radicalmente a paisagem política portuguesa. 

Antes de mais, esse quadro criou dificuldades insuperáveis à reorganização 
do espaço político ocupado pelas elites do regime anterior, oEstadoNm. Ao con- 
trário do caso espanhol, e excepção feita a altos comandos militares, foram rarís- 
simos os casos de destacados membros da hierarquia poiítica derrubada em 1974 
que conseguiram criar para si próprios um caminho no Portugal democráti~o.~ 
A primeira geração de organizações que procuravam recuperar elementos dos 
níveis intermédios do antigo partido único -a  Acção Nacional popular, versão 
marcelista da velha União Nacional salazarista- incluiu experiências tão eféme- 
ras como o Movimento Federalista Português, logo chamado Partido do Progres- 
so, o Partido Liberal, o Movimento Popular Português ou o Partido Nacionalista 



Português. Todos parecem ter resultado de uma tentativalirtificiai de oferecer ao 
isolado primeiro Presidente da República designado pelo Movimento das For- 
ças Armadas, o general Spínola, um apoio à sua resistência à descolonização e às 
suas teses pseudofederaiistas. Nos arquipélagos atiânticos, os Açores e a Madeira, 
constmiem-se,,com especiais ligações a meios políticos norteamericanos, aFren- 
te de Libertação dos Açores @%A) e aFrente da Libertação &Madeira (FLAMA), 
que optam por uma inédita postura separatista que se poria em prática, no teste- 
munho dealguns dos envolvidos, seumsistema demodelosoviético seimplantasse 
em Lisboa." A consumação da derrota política de Spínola e a sua demissão em 
30 de Setembro de 1974, leva à ilegalização de todos estes grupos, conservando- 
se somente o Partido da Democracia Cristã, que, impedido de apresentar-se nas 
eleições constituintes de 1975, se ficará pelos 0,5% dos votos nas legislativas de 
1976. Eleitoralmente, de resto, a ultradireita que se manteve organizada à mar- 
gemdos pariidos da direitaclássica(CDS ePSD) -o quee~clui~portanto, os ciclos 
de viragem mais abertamente populista protagonizados por líderes como Manuel 
Monteiro, Paulo Portas ou SantanaLopes - nunca conseguiu remb apoios signi- 
ficativos (1.1% em 1976,0,2% em2005). 

Os ambientes assumidamente involucionistas submergem-se desde o Outo- 
no de 1974 numa aparente clandestinidade, constituindo grupos armados - o 
Exército de Libertnçao de Pomigal, o Movimento Denuicrático de Liberto@ de Portugal, 
ou o plano Mmia & Fonte, que reuutavam os seus operacionais entre os &as 
antimarcelistas da fase agonizante da ditadura, autodesignados combatentes do U1- 
tramar. EntreMaio de 1975 e Dezembro de 1976, o "anticomunismo terrorista" 
de que faia Shchez Cervelló leva a cabo mais de meio milhar de operações ter- 
roristas, das quais resultam, pelo menos, 14 vítimas mortais. Coberto pelo medo 
dos meios moderados ao avanço doPCP, asuaestruturação ''baseou-se em quatro 
componentes: o apoio da hierarquia eclesiástica, cujo epicentro foi o arcebispado 
de Braga; a ajuda operacionai, técnica e económica de Espanha, que além disso 
proporcionavauma retaguarda segura; a colaboração com os militares contrários 
ao 25 de Abril que vertebraram todo o movimento, tomando-o eficaz; e, por úi- 
timo, a concordância de todas as forças políticas desde os socialistas até à direita, 

\ 
maioritárias nos distritos do centro e norte do País" ( S A N C ~ Z ,  1993: 237). 

As actuações conspiradoras desta galáxia, que traçam um sombrio "tempo 
proscrito" (6. DÂMAso, 1999) de que se falou até agora muito pouca na revisão 
do período revoucionáno português, ajqdam-nos hoje a interpretar o comporta- 

A 
mento das elites sociais conservadoras, como se Portugal, ou pelo menos a sua 
metade meridional e os seus centros urbanos, estivessem a viver em 1975 um 



G r d  Terror revolucionário,versão portuguesa. Amplitude das cumplicidades, 
que vão dos saudosistas da ordem salazarista até ao líder socialistaMário Soares, 
do embaixador norteamericano, Frank Carlucci (fuhironúmero dois da CLA) atéà .* 
esquerda moderada militar de tendência terceiromundisrn, passando pelos prelados . 

catóiicos e pelas elites í n d d i a s  do Norte e Centro mrais, dão-nos um indício 
de como se terá propagado o medo da tomada do poder polítieo por parte dos c a  
munistas. De forma ou de ou- todos confluíram, durante a segundametade 
do ano de 1975, na preparação do golpe de25 deNovembro queafasta definitiva- 
mente do poder a esquerda militar próximaao PCP e àextremaesquerda. 

No outro lado da barricada política, aparece-nos o PCP, que, apesardasua nula 
experiêncialegal, serevela a mais forte e mais antiga (nascida em 1921) organiza- 
ção oposicionista portuguesa, um caso paralelo ao daFrançaou daItália daúltima 
guerra mundial, ou ao da Espanha do Franquismo."O PCP foi o único partido capaz 
demanterum aparelho clandestino eficaz, facto que deteminou asua hegemonia 
no movimento de resistência ao longa da maior parte do período [de 1941-74]» 
(RABY, 199&16). fi o próprio Mário Soares quem entende que "o único partido 
que foi capaz de resistir i clandestinidade, embora com inúmeras baixas causa- 
das pela impiedosa repressão, foi, nesses anos cinzentos, após a reorganização de 
1941, o PCP, apesardalongaprisão do seu principallíder, Avaro Cunhal, ocorrida . - 

em 1949" (SOARES, 1996: 938)Alonga clandestinidade, que praticamente cobre 
toda a história do partido até ao 25 de Abril, juntamente com a solidez da lide- 
rança carismática de hvam Cunhal, ajudarão a entender um percurso ideológico 
muito diferente dos seus congéneres europeus,bem como a maiorproximidade às 
teses do PCUS, acentuada com as d i c a s  que, apartkde 1975, os eurocomunistas 
italianos e espanhóis, empenhados em esquemas de rewmh@o nacional, formu- 
lam ao PCP. Os comunistas portugueses, pelo contrário, desde a fuga de Cunhal e - - 
de outros nove dirigentes, em 1960, da prisão da PIDE no Forte de Peniche, que 
haviam feito uma nutocrítica relativamente tanto à estratégia da "solução pacífica" 
para conseguir o fim da ditadura, formulada em 1957, como quanto às "ilusões 
putschistas" alimentadas, havia poucos anos, dentro do partido, mas sobretudo 
pelos grupos moderados da oposição antifascista desde praticamente o 28 de Maio 
de 1926. Como sustentaRaby, "embora a Revolução do 25 de Abril de 1974 fosse 
obra do MFA, a explosão popular que se fie seguiu Ecou a dever-se, em grande 
parte, ao persistente trabalha político do PCP ao longo das décadas anteriores, às 

ideias que difundiu", bem como, naturalmente, "ao ezemplo de homens como 
Humberto Delgado, H e ~ q u e  Galvão e Manuel Serra e aindaàcrescenteacção da 
esquerda revolucionárias partir do início dos anos 60" (RABY, 1990:279). 



A saída da ditadura, a capacidade organizativa, sem comparação com as 
demais forças políticas emergentes, a sua muito importante implantação regio- 
nal no Sul agrícola e nas cinturas industriais de Lisboa e Porto, atraem aa PCP 
umnúmero crescente de inscritos (14 mil em Julho de 1974? 29 mil em Outubro 
de 1974,100 mil em Março de 19751, muitos dos quais tê-lo-ão eventualmente 
tomado, de forma precipitada, por um partido de poder. Ora, a tese maioritária 
entre os observadores contemporâueos do período revolucionário, sobretudo 
aqueles mja perspectiva ideológica acabará por se tornar dominante, interpreta o 
comportamento do PCP como obedecendo a uma estratégia de hegemonia políti- 
ca que passaria previamente pelo controle das alavancas fundamentais do poder 
numa sociedade fundamentalmente conservadora que passava então por um 
transe revolucionário. Tal estratégia suporia integrar numa aliança a maioria dos 
militares rebeldes de Abril de 1974, a conquista das instâncias do poder fonnai 
(governo central e municipal), a hegemonia no movimento sindical e dentro das 
estruturas unitárias àsquais havia dadovidaa oposição democrática no consulado 
mcelista (caso do Movimento Democrático Português/Comissão Democrática 
Eleitoral, MDPICDE); por Wtimo, o controlo dos meios de comuuicação social. 

Nas suas linhas gerais, não só o PCP terá fixado efectivamente aqueles objec- 
tivos, mas o mesmo também o terão feito,nuns casosmais do que noutros, todas 
as grandes famílias sociopolíticas, isto é, o PS, a nova direita pósmarcelista, ou a 
própria extrema esquerda, por separado ou em conjunto. E se é certo que o PCP 
foi o único dos grandes partidos aparticípar em todos os seis Governos provisó- 
rios constituídos até às primeiras eleições legislativas, apenas num deles - o V, 
dirigido como os três anteriores por um militar que lhe estava próximo, Vasco 
Gouplves -no qual não tinham querido participar socialistas e populares de- 
mocráticos, conseguiu impor as suas grandes opções; a sua vigência não superou 
cinco semanas entre Agosto e Setembro de 1975. 

Na avaliação retrospectiva do peso dos comunistas portugueses no processo 
revolucionário, ocupa um lugar central a aparente surpresa que causou nos obser- 
vadores moderados os 12,5% dos votos que o PCP consegue no conjunto nacional 
em Abril de 1975, o que constitui metade da percentagem que oNém na metade 
Sul do país, e muito abaixo do peso polftico que reivindicava e se lhe atn%uía Em- 
bora fosse possível tentar somar-se-lhe o resultado obtido pelo MDP/CDE, o seu 
aliado táctico sempre que não confluía com a extrema esquerda, com os seus 4,1%, a 
dimensão eleitoral não confinnavaaapamte dimensão polltica, o que, por suavez, 
propiciou que no comportamento dos comunistas transparecesse cada vez mais 
uma explica~ão leninista do processo revolucionário, no qual eles próprios ompa- 



vam a posição devanguarda Umavisão retrospectiva do fenómeno mostra-nos os 
comunistas, submetidos à pressão radicaíiidora da extrema esquerda, tentando a 
partir de então estenderate ao mais longepossível aquilo a que chamavam "aa wn- 
quistas daRevolu~o*, paralogo esperar o refluxo da maré revolucionária e passar 
à defensiva, quase seguramente conscientes daimpossibilidade real de tomar o po- 
der, ou pelo menos sem nunca arriscar qualquer wnfontação directa, armada 

A médio prazo, os comunistas perderão todas as grandes batalhas políticas 
em que se empenham, as quais, em última análise, se resumem à tentativa de 
defender um modelo político-constitucional inédito na Europa ocidental, no 
qual uma sociedade economicamente organizada ainda em moldes capitalistas 
se declarava constitucionalmente "empenhada na sua transformação numa so- 
ciedade sem classes'' e em "transição para o socialismo" (arts lo e 2" da Consti- 
tuição daRqniblicaPormguesa, texto vigente entre 1976 e 1982). Paradoxalmente, 
conseguiram ampliar o seu espaço eleitoral nos dezanos seguintes (1976: 14,6%; 
1979.1996; 1985: 15,6%), para logo defrontar-se com o impacto negativo daim- 
plosão do sistema soviétieo (1991: 8,8% 1995: 8,6%) que, produzindo conse- 
quências em todo o quadro político mundial enaevolução da esquerda europeia 
em particular, trouxe efeitos lacerantes para o interior do PCP. 

A úitima fase da ditadura e o fulgor revolucionário que se lhe seguiu abriu es- 
paço político às muito variadas f d a s  daextrema esquerda p0rtuguesa.A con- 
quista de um enraizameuto significativo entre os jovens, sobretudo os estudan- 
tes das camadas médias e altas urbanas, e a suagrande capacidade deatracção de 
elementos populares automobilizados fora daárea do PCP, apesarda sua escassa 
implantação operária, reserva-lhe um papel centralnaradicalização do processo 
revolucionário. Como ocorre na generalidade dos casos europeus, a sua origem 
pode ser situada numa cisão comunista, aquela que em 1963 Francisco Martins 
Rodrigues protagoniza dentro do PCP, aiando aFrente de Acção Popular. Mas 
na década seguinte tentaram consolidar-se cinco grandes correntes. 

Os maoistas em primeiro lugar. Os mais constantes, mamem 1964: o Comité 
Marxista-LeniniFta Porniguês, que, mudando sucessivamente de designaeo e de 
modelo de organização, confluiunamais bem sucedidadas entidades políticas des- 
te sector, a União Democrática Popular, que detém autonomamente um assento 
parlamentar entre 1975 (03% dos votos) e 1983 (14% nas eleições de 1980), e tor- 
nará a possuir uma representação parlamentar mínima ao confluir com trotskistas 
e radicais de esquerda, em 1999, numa das mais bem sucedidas experiências eu- 
ropeias de renovação deste sector político, a da criação do Blow de Esquerda @E: 
2,4% dos votos nas legislativas de 1999,2,8% em2002,6,4% em2005). 



No campo variadíssimo dos que reivindicavam uma inspiração navia chine- 
sa, emergem organizações pnoritariamente hostis ao PCP, com um fortíssimo 
poder de atracção nos ambientes estudantis da burguesia, e que, mais do que 
noutros casos, se esvaziaram muito rapidamente no final do período revolucio- 
nário, numa díáspora política e em direcção aos grandes partidos 
moderados do sistem;b o mundo empresarial a universidade ou os media. O 
mais apelativo terásido o Movimento Reorganizativo do Partido do Proletariado 
W P )  que resulta, em 1970, da Esquerda ~emocráticaEstudanti1.Juntamente 
com outras organizações Marxistas-Leninistas @L), travará batalhas constantes 
contra o "revisionismo dos socialfascistas do PCP', constituindo uma pequena 
frente esquerdista abertamente oposta aos militares do MFA. 

Nas suas margens, emergem organizações que enveredam pela luta armada 
durante a ditadura,com escassissimos resultados: aLiga de Unidade e Acção Re- 
volucionária (LUAR* criada em 1967), as Brigadas Revolucionárias (criadas em 
1971) que se fundem com o Partido Revolucionário do Proletariado (PRP/BR) 
em 1973, que opta por permanecer clandestino depois do 25 de Abril. O im- 
pacto simbólico de algumas das suas acções, não obstante, terá levado o PCP, na 
última fase da Guerra Colonial, a aiar um efémero braco armado, a Accão Revo- 
lucionária Armada (1970-72), que se limita a operações de sabotagem militar. 
Nenhum dos dois fenómenos terá ligações com a única e breve experiência de 
luta política armada em Portugal desde finais dos anos 70, as Forças Populares 
25 de Abril, desmanteladas em 1984, tendo como referênciaum militar de Abril 
politicamente inclassficável, Otelo Saraiva de Canralho. 

A componente trotskista, muito débil, desta esquerda é uma das últimas a 
comparecer aos debates políticos da opoçição mais radicalizada contra a &tadu- 
ra. O seu secior maioritário constituirá os Gmpos de Acção Comunista em 1972, 
aliga ComunistaIntemaaonaiista no ano seguinte, e consolidar-se-á no Partido 
Socialista Revolucionário (1978), que revelará grande adaptabilidade ideológi- 
ca nos anos 90, até conseguir atrair descontentes dos dois grandes partidos da 
esquerda pomiguesa e idealizar o BE, mja identidade ideológica está sobretudo 
marcada pelo legado do PSR e pelos impulsos políticos de uma nova geração 
de activistas, grande parte dos quais oriundos do mundo universitário, que tem 
empurrado o papel do BE mais paraum terreno mais semelhante iquele que, no 
âmbito daquelas que aparecem descritas como grandes questões de civil~ação, de- 
sempenhava o Partido Radica1 italianoAos anos 70 e 80, do que propriamente 
para experiências semelhantes às daRefundaçâo Comunista italiana ou da extre- 
ma esquerda francesa (LCR e LO) dos últimos anos. 



Por úitimo, a franja eleitoralmente mais numerosa da extrema-esquerda do 
período revolucionário (representará 2,1% dos votos em 1975,1,2% em 1976) 
foi a que reuniu jovens católicos progr,wsistas e activistas sindicais que estive- 
ram na origem quer do Movimento de Esquerda Socialista, quer da Frente So- 
cialista Popular, uma cisão pela esquerda do PS do final de 1974. Os primeiros, 
ao ingressar nas fileiras socialistas em finais da década (entre eles, o actual fie- 
sidente daRepública, Jorge Sampaio), farão o percurso inverso dos activistas da 
segunda, a única entre todas estas organizações que colaborará frequentemente 
com o PCP. No momento crítico (AgostoISetembro) do Verão Qumte de 1975, 
o ponto de mais forteradicalização A esquerda do PCP, estas organizações, jun- 
tamente com MDPICDE, os trotskistas, a LUAR e o PRP/BR, coduem com os 
comunistas numa efémeraFtente de UrridndeRevoluciondria 

Representando eleitoralmente, e em toda a sua variedade, 4 a 5% do eleito- 
rado nas eleiçdes de 1975 e 1976, o canto do cisne daextremaesquerdaacabará 
por ser a candidatura presidencial de OteIo Saraiva de Cawalho, que em Julho 
de 1976 reúne 16,% dos votos frente ao triunfante candidato conjunto dos so- 
cialistas e da direita, Ramalho Eanes. 

No terreno eleitoral, a chamada esquerda s o c i o l ó ~  estará na sua grande maio- 
ria representada no PS, que se configura organizacionalmente como um amplo 
comité eleitorai, crescentemente sustentado no poder local. Os socialistas portu- 
gueses, seguindo em boaparte o modelo dos seus companheiros franceses da SEIO 
dos anos 4 4 5 0  e 60, ao não poderreivindicar uma forte raiz oper&ia3 são herdeiros 
de uma tradição republicana burguesa que se aglomera em tomo de organizações 
efémeras de mtáyeis nos anos40 e 50, evoluindo em di~cção a formas mais assumi- 
damente socialistas como a Acção SocialistaPortuguesa (criadaem 19&,admitida 
em 1972 na Internacional Socialista) e, só em 1973, um Partido Socialista Entre o 
PS e a ASP, não mais de 190 activktas assegurariam, entre 1964 e 1974, apresen- 
p política deste sector na vida portuguesaH A figura de Mário Soares (Primeiro . . . - 

Ministro em 1976-78 e 1983-85, Presidente da República em 1986-96, de novo 
candidato presidencial em 2005-06) resulta imprescindível .i interpretação do fenó- 
meno, e insubstituível na liderança socialistana primeira década da democracia 

Desde o início de 1975 que opapel do PS se toma central na configuração do 
processo democratizador português. A demissão de Spínola (Outubro de 1974) 
e a consequente viragem involueionista das forças conservadoras, juntamente 
com a debilidade organizativa da direita política, tinha a sua imagem especular - 
no impulso revolucionário das reivindicações sociais ena formacomo os iomu- 
nistas demonstravam a sua capacidade para ocupar gradualmente os espaços 



políticos e institucionais deixados vazios pelaimplosão das estruturas do Estado 
autoritário. Livre da sua ala mais radical no Congresso de Dezembro de 1974 
(saída dos social%taspopulares de Manuel Serra), o PS de Soares, como frente de 
resistência anticomunista, passa então a atrair os apoios das elites e poderes tra- 
dicionais, empenhando-se em combates frontais com o PCP em temas como a 
rejeição daunicidade sindical que os comunistas querem impor, ou asuapresença 
julgada excessivana direcção dos meios de imprensa Desde avitória eleitoral nas 
constituintes de Abril de 1975 que os socialistas se tomam, numa lógica muito tí- 
pica da GuerraFria, na peça fundamental na estraté&nomializadoradaspotências 
ocidentais, os norteamericanos em primeiro lugar, juntamente com a internacio- 
nal Socialisti, e muito particularmente o SPD alemão, o quelhes permite pressio- 
nar decisívamente na direceo do afastamento dos militares próximos ao PCP do 
Governo, negando-sea participar neste entre Julho e Setembro, e empenhando-se 
efirazmente nos manejos secretos que conduzemao golpe de 25 de Novembro e 5 
viragem anticomunista que definitivamente se produz nesse momento. 

Quase a partir do nada, o PS encontrase, em 1975, com uma presença transver- 
sal na sociedade. Outorgam-lhea sua coníiançaapequenaburguesiaurbana dos ser- 
viços e a d, os operários menos organizados @articulamente no Norte), os seg- 
mentos ideologicamente independentes do mundo profissional liberal, com uma 
concentração eleitoral típica dos movimentos modemimdores da sociedade portu- 
guesa, isto é, no litoral e nas cidades. São estes, conjunturalmente apoiados durante 
o período revolucionário por todos quanto confluíam no F'S pam '%amar o caminho 
ao PCY, que lhe fazem reunir 373% dos votos em 1975 e 35% um ano mais tarde. 

O crescimento e a consolidação do PS resulta também da incapacidade, ou a im- 
possibilidade prática, do mundo católico em formar uma ampla fiente política de- 
mocrata cristã como as constituídas em Itália ou na Alemanha do pósguerra.Resu1- 
ta curiosa, neste sentido, acoincidência entre dois processos democratizadores tão 
distintos como o português e o espanhol. O carácter catóiico tão "ideologicamente 
intrínseco" do regime salazarista, como definiu Braga da Cruz (1980: 17),a confes- 
sionalização assumida de todas as suas políticas sociais-na educação em primeiro 
lugar, na saúde e na assistência s d  - das organizações de doutriqamento de mas- 
sas (Mocidade Portupesa, mascuüna e feminina, Legiao ~or tugu&a,~Or~aniz~ das 
Máes para a Muaçdo Naciaal, organismos cosporativos, Fundaçclo NaeioMLpnra a 
Alegnano Trabalho), de todas as formas de propaganda e de censura, em suma, das . . -  

dimensões institucionais do regime e dapmão da pró~& identidade nacional que 
este tentou impor, dificultaram enormemente a emergência de quaisquer manifes- 
tações de autonomia ideológica do mundo católico perante o regime. 



Comportamentos dissidentes isolados como os do padre Abel Varzim ou do 
bispo do Porto, em 1958, vêem-se reforçados com o Concilio Vaticano 11. Abre- 
se por ai um caminho à reIativamente pouco numerosa, mas muito simbólica, 

,r' 
corrente dos católicos progressistas que, nos anos 60, se reúnem em redor da 
revista O Tempo eoMedo, dacooperativa culturalPragm4 dos GEDOC (Grupos de 
Estudo, Documentação, Intercâmbio, E x p e n ê n a ) ,  e ganham protagonismo na Liga 
Operária Católjca nas Juventudes Escolar e, sobretudo, Operária Católicas. 
Os mais avançados partilham com aaivistas da oposição democrática, entre os 
quais estão muitos comunistas, as listas eleitorais das Comissões Democraticas 
Eleitorais de 1969 e 1973, e protagonizam nos últimos anos da ditadura con- 
frontos com o regime que a este resultam particularmente imtantes pela identi- 
dade católica dos opositores. Depois de 1974, boa parte deles milita já no PS ou 
esião politicamente dispersos por alguma extrema esquerda (MES), muito mais 
raramente no PCP, através do seu activismo sindical. 

A maioria do activismo católico e a hierarquia da Igreja permanecem nesta con- 
juntura, essas sim, fiéis a umavisáo reaccionária do mundo, quevê com verdadeiro 
terror a contestação moral e ética que, durante o período revolucionário, se produz 
contra o seu peso navida quotidiana e na formação de opinião, ao mesmo tempo que 
sofre a denúncia da política de compromisso coma ditadum Embora os protapnis- . - 
tas do novo regime democrático e das forças da esquerdatmdicional (comunistas e 
socialistas) tenham aparentemente usado de cautelas e m a s  para evitar cak na 

confrontação abertaentreEstadoeIgrejacomo aquese desencadeounaPrimeiraRe- 
pública (1910-26), o ímpeto revolucionário, alaiàuição rápida das práticas sociais, 
em revelador contraste com o crescente p l d s m o  das crenças que se acentua com o 
fenómeno do afluxo dos excolonos de k c a ,  cr i spaos in t~ tas  e o segmento mais 

involucionistadahierarquia (dioceses doNorte, eempartinilaro arcebispado de Bra. 
ga nos tempos de D. Francisco Mariadasilva), que se misturam nas movimentações 
daextrema direita, tornando-se a chave da lutaantimmunista do Verão de 1975.- A 
Igreja mobilizar-se-áregular e eficazmente em todos os períodos eleitorais, embora o 
façasobreaido deformanegativa, contraoPCPe, quanda adireitaseapresentaunida 
logo no final dos anos 70, o PS. Operíodo mais intenso deste comportamento termi- 
na mmas eleições presidenciais de 1986,nas quais os dois candidatos queseddmn- 
tam (Mário Soares e Freitas do Amaral) acresceníam à sua identidade política uma 
contraposiçãolai0/mnfessional, eteveumressurgimentoem 1998 como referendo 
àdiscriminaiização do abortg 

Um dos dois grandes partidos da direita democrática, o Centro Democráti- 
co e Social (CDS), tenta apresentar-se logo no período revolucionário sob uma 



identidade democrata uistã, mas o seu escasso peso eleitoral - 7,7% em 1975, 
16% em 1976 - no conjunto das direitas eleitorais impede que a Igreja, como 
faz noutros casos nacionais, aposte definitivamente numa h i c a  opção política 
A reforçar estes obstáculos iniciais, as tentativas de organizar um sindicalismo 
cristão não se conseguiram consolidar. O CDS ofereceu, contudo, a elementos 
jovens do marcelismo uma via possível de reciclagem democrática, embora te- 
nha conservado um tal elitismo sociológico, concentrado nos meios tradiciona- 
listas de Lisboae do Norte e Centro do pais, que dificilmente superaria o invento 
político mais bem sucedido da direita, o Partido Popular Democrático (F'F'D), 
rebaptizado SocinlDmomata PSD) em 1976. 

O PPD, que, ao contrário do CDS, é convidado aparticipar em todos os Gover- 
nos provisórios do período revolucionário, e que, como o PS, rejeitará ingressar 
em apenas um deles (o V), funcionou rapidamente como elemento aglutinador 
das foqas conservadoras e populistas, socialmente não elitistas e que maioritaria- 
mente não se autodeünem como confessionais. Uma parte dos seus fundadores, 
além disso, podiam, umavez mais em contraste com o CDS, revindicar um papel 
publicamentedestacado na oposição h a l à  ditadura, ao ter constituído a chamada 
AtLLiberal dos deputados oficialistas em 1969-72, que rompe abertamente com 
Marcelo Caetano ao comprovar a sua falta de vontade de abertura. Juntam-se- 
lhes a l p s  tecnocratas mareelistas, católicos moderados, os elementos das elites 
tradicionais do Norte e no Centro que não se revêem no CDS, e destacados re- 
presentantes dos excolonos de h c a ,  que afluem a Portugal em 1975-76. O PPD 
reúne, assim, em 1975,264 dos votos e, um ano depois, 24,4%, consolidando-se 
definitivamente como a força hegemónica da direita portuguesa ao hegemonizar 
a Alimiça Dmmhtica que ganha as eleições de 1979 e 1980 e, sobretudo, ao ser 
o primeiro partido da história da democracia a conseguir a maioria absoluta dos 
votos edos Lugares parlamentares (1987 e 1991). 

O país eleitorai que o sufrágio desenha, pela primeiravez naHistória contempo- 
rânea, e que conserva até hoje a sua distribuição no espaço, aparece claramente divi- 
dido emduas metades, separadas por umalinhatransversal quepassa algum aNor- 
te do Tejo, entregando à direita o Norte e Centro da pequena e média propriedade 

. %. 

juntamente com as ilhas (com a excepção dos Açores depois das eleiçBes regianais 
de 1996), e à esquerda o Sul da grande propriedade e de estrutura indushiai pesada 
nascidanos anos 50, juntameutecom pontos significativos do IitoralNortee Centro, 
amo, na grande maioria das eleições legislativas e presidenciais, a área metropoli- 
tana do Porto, as zonas industriaiizxias do ~ i n h o  e a região de Coimbra. Apesar do 

fenómeno da concentração eleitoral nos grandes partidos do centro esquerda (PS) 



e do cend  direita PSD) - M,3% em 1975,50,6% em 1985 (o seu ponto mais bai- 
xo), 79,7% em 1991 (o seu ponto mais alto), 73.7% em 2005 -que alternam rotati- 
vamente no poder, a pluralidade do sistema representativo, numa paisagem poiítica 

,( 
de que estão ausentes partidos de âmbito regional, garante, ainda hoje, a presença 
par1amentaracinwc~ndidaturas distintas (uma menos que em 1975,umamais que 
no período 1983-85 e 1991-99):PS,PSD, coligação PCPNerdes, CDS BE. 

Outra compnente do sistema sociopolítico é, evidentemente, o movimento 
sindical. Historicamente débil em Portugal, uma sociedade wm pouca tradição sin- 
dica2 em cujo tecido económiw predominava uma economiaagrária de baixíssimos 
conteúdos tecnológicos, ao lado da qual vegetava um aparelho industrial que não 
acabaria de mudar estruturalmente a economia até ao segundo pósguerramundial, 
o movimento sindical manteve, até ao derrube daRepÚblicalibera1, nma he~emonia - 
anarcosindicalista, produtora de organizações confederais como a Uniâo Operária 
NanoMil (UON, 1914-18) e a Cunfederaqio Geraldo Trabnlho (CGT, criada em 1919 e 
definitivamente ilegaiizada em 1927, assumindo urna acçãorigomsamente dandes- 
tinadesde o fracasso dagrevegemi de 1934). Estaúltima teria conseguido em 1925, 
na sua fase mais tardia de acção legai, a sindicaiizaçào de qualquer coisa como 21% 
dos trabalhadores activos na indústda e nos serviços, dos quais haveria que r&@ 
provavelmente c a a d e  117 que corresponderiama trabaibadores rurais!' 

São efectivamente as estmtum sindicais constituídas pelo regime salaza- 
rista a partir de 1933, e que comunistas e católicos progressistas começam a 
panetrar desde finais dos anos 60, a constituir uma herança natural para os acti- 
vistas que pretendiam, a partir do 25 de Abril, construir um movimento sindi- 
cai que participasse activamente nas transformações revolucionárias. O grande 
elemento de continuidade formal, embora evidentemente não de conteúdo, 
resultava do facto de que a Primnvera Ma~ceiism dos primeiros anos do governo 
de Caetano ter permitido, graças i aprovação de legislação (cf. Decreto-Lei n.' 
49.058, de 14.6.1969) que relaxava o controlo directo exercido pelo Governo 
sobre as direcções sindicais, permitindo a eleição, nos anos imediatamente 
subsequentes, de muitos activistas comunistas e catblicos progressistas para 
os orgãos directivos de alguns dos sindicatos mais representativos. As Rani8es 
Intersindicais que congregam desde 1970, de forma semiclandestina, as direc- 
cães de uma vintena de sindicatos constituem a experiência fundadora da 
Intersindical Nacional (IN)!' O processo de desmantelamento daqueles a que a 
ditadura chamava os Sindicatos Nacionais, começa com aquilo que a IN definiu 
em 1974 como a sua "iniciativa autónoma de democratizaçáo" daquele's (cf. 
CGTP-IN - 20 mos...), propondo-se desde logo controlar o seu património. A 



partir da viragem à esquerda do Outono de 1974, com a demissão de Spínola, 
desencadeia-se aquilo que habitualmente se descreve como tendo sido a "estra- 
tégia maximalista e afinal suicidana do PCP" (FERREIRA, 1994: 165) na ques- 
tão da unicidade sindical em grande parte seguida de acordo com os activistas 
católicos do mundo sindical, e que pretendia consagrar legalmente, em Abril 
de 1975, o desdobramento de organismos sindicais representativos do mesmo 
sector profissional. Os comunistas e os seus aliados defrontam-se então com os 
socialistas, que beneficiam do apoio conjuntura1 de alguma extrema esquerda, 
que perdem a bataihalegal em I975 paralogo ganhá-lanaredacção definitiva do 
texto constitucional aprovado em 1976, que consagrava "a liberdade da consti- 
tuição de associações sindicais atodos os níveis" (a& 579. 

Com a segundavitória eleitoral socialista, em Abril de 1976, e a constituição 
do primeiro Governo Constitucionai, "é como partidos do poder (e consequen- 
temente do Estado) que PS e PSD", com a colaboração activa do CDS, coorde- 
nam uma estratégia de criação de sindicatos alternativos aos agrupados à volta 
daIN, com o apoio financeiro e logístico das funda~ões poiíticas alemãs (a social- 
democrata Friedrieh Ebert, a liberal Naumann, e a democrata cristã Adenauer) 
com as quais estabelece laços orgânicos (cf. FERREM, 1994: 160), de forma 
muito similar ao que ocorreu quase contemporaneamente em Esspauha. Nasce 
assim, a partir de cima, o movimento Carta Aberta que reúne uma centena de 
direcções sindicais e que rompe, em Agosto de 1976, com a IN no processo de 
convocatóriado Congresso de Todos os Sindicatos Oaneiro de 1977),no qual aIN se 
transforma na Confederação Gemi dos Trabalhadores Portugueses (CGTP- IN). 

DaCnrtaAbertanasceráemOutubrode 1978,aUnião Gemi dosTrabalhadores, 
e aconstitui@odasegunda central sindical penniteperceber os contornos finais do 
modelo sindical português. Nos anos seguintes, consolida-se uma relação de forps 
que favorece uma confedmçáo (CGTP-IN) de maioria comunista, partühada com 
sectores católicos progressistas, socialistas de esquerda e elementos da extrema 
esquerda, que assegurou até meados dos anos 80 a diação de praticamente três 
qumos dos sindicalizados; e uma confederação sociaiista-libera-dstã (UGT), so- 
bfetudo representada no terciário, agrupando um quinto dos Waqos nos sindica- 
tos portugueses. Neste sentido, mas apenas neste, reproduz-se de alguma formaum 
modelo semelhante ao que até aí dominava nos demais países latinos da Europa 
Ocidental nos anos 70 e até meados dos 80. Em finais des.ta ultima década, o redi- 
mensionamento do predomínio da CG'p.IN (57%dos sindicalizados em 1986-90, 
contra 33% da UGT, segundo CERDEiRA; PADUHA, 1990) ajudou a aproximar 
ainda mais o caso poauguês dasituação francesa, italiana ou espanhola. 



No caso português, acrescenta-se-lhe uma outra herança formal do sistema 
corporativo,isto é,umataxade sindicalização sensivelmente superior àmédiaeu- 
ropeia, queum estudo de 1969 lixavaem 59%. Outrainvestigação governamental ./ 
no início dos anos 90 (CERDEIRA; PADiLHA, 19901, traçava uma curva irregu- . 

lar na taxa de sindicalização que teria baixado no período revolucionário (média 
de 52,4% em 1974-78). subindo nos primeiros anos de competição entre as duas 
centrais sindicajs ($979-84: 58,8%), e voltado a baixar até aos 52,6 % de 198546, 
paralogo aproximar-se, por baixo, dos mais altos níveis eumpeus (1989/90:42%, ou 
nunca mais de 35% segundo um ímbalho académico inédito de José Barrrto). Essa 
taxa,segundo o mesmo estudo, estaria próximade 100% em sectores como abanca e 
seguros, muito elevada entre os funcionários da Administração Pública, mas tendia - 
a baixar muito si@cativamente nos anos 80 em quase todos os demais sectores, 
sobretudo s e ~ ç o s  privados e indústria O númem de sindicatos tenasubido dos 328 
corporativos recenseados em 1973 até aos 372 em finais dos anos 70 (d. VALEN- 
TE, 1996), n h e m  máximo que tendenaapartir de então, também ele, a baixar. Os 
anos 80 são, portanto, em Portugai como no resto do continente, sinónimo de refluxo 
da sindicaiiiçiio, mas curiosamente signficaam também o reforço da participação 
eleitoralnas eleições sindicais: dos 30,4% em 1974-79,passou-seaos 38,4%em 1979- 
84, e os niimeros terá0 depois continuadoa subir. - 

O derrube de um regime autoritário que se preocupara em esfriar o ambien- 
te político do primeiro quarto de século, isto é, em despolitizar os comparati- 
vamente restritos segmentos da população portuguesa que se empenhavam em 
actividades cívicas ao longo da Primeira República, tinha sido obra do Movimento 
dasForçus Annndns (MFA), que emergiu de uma instituição militar de dimensões 
excepcionalmente inflacionadas no contexto do esforço bélico que se levava a 
cabo em Africa. A leitura anteriormente proposta de um processo político de- 
mocratizador que se escapa das mâos dos conspiradores militares triunfantes 
em 25 de Abril de 1974 não contradiz a tese de Sánchez CerveIló que vê "duas 
características essenciais da Revolução portuguesa: a hegemonia militar e a su- 
balternidade civil, à margem dos modelos políticos que para o futuro do país 
projectavam uns e outros" ( S ~ C H E Z ,  1993: 185). 

O MFA constituiu na sua origem "uma metamorfose da instituição militar 
para esta se insubordinar e denubar o regime ditatorial, e para gerir o complexo e 
convulsivo período seguinte", devendo para tanto ~ í n o b i l i i '  um'cotpo de inter- 
venção especialpolitico-militam (PERREiRA, 1993:224). Umadas características 
essenciais da instituição castrense, a cadeia de comando, viu-se crescentemente 
interferida por uma lógica representativa e democratizadora que rapidamente 



produziria rupturas no modelo que implicitamente se tentara construir de uma 
transição para a democracia sob tutela militar. 

kmargern de estruturas mais facilmente tipificáveis como a Presidência da 
Repibblica, que foi ocupada por três militares- Spínola e Costa Gomes de modo 
provisório, Ramalho Eanes jálegitimado pelo voto popular - até â eleição presi- 
dencial de 1986, ou os Governos Provisórios que se constituíram entre 1974 e 
atomada de posse do primeiro Governo saído das eleições legislativas de 1976, 
a oficialidade levada ao poder constituiu inicialmente umahntade Salvaçáo Na. 
cional substituída por um Conselho da Revolução depois do fracasso do golpe 
de 11 de Março de 1975, transformado no período constitucionalno órgão de 
fiscalização da constitucionalidade das leis e que desaparecerá definitivamente 
na primeira reforma do texto fundamental em 1982. 

Comambosos órgzos estabeleciam-se entidades decomandopolítico-milita- 
res que, dadas as circunstâncias excepcionais do momento, quebravam as regras 
de precedência, promoção e hierarquia militar em ge~al. A introdução de uma 
lógica democrática, para não dizer revolucionária, acentua-se claramente com 
a criação, em Novembro de 1974, de assembleias de delegados do MFA - uma 
por cada ramo das Forças h a d a s  e uma quarta que congregava representantes 
de todas elas-, uma percentagem significativa dos quais era eleita. Em Março de 
1975 introduz-se nestas assembleias a representação dos soldados, o que acen- 
tuava ainda mais um processo de osmose entre instituição militar e sociedade 
politizada, numa fase de "incorporación forzosa de muchos jóvenes que habí- 
an desertado por motivos políticos, (...) gente fnertemente politizada que acabb 
ayudando ala generalización de la indisciplina" (SANCHEZ, 1996: 250-51). 

A dimensão da metamorfose das Forqas Armadas portuguesas resulta ainda 
mais visível ao instituir-se o MFA comoverdadeira força de acção sociopolítica de 
aceleração das transformações democráticas.Nestesentido, o MFA firmou com os 
partidos políticos dois pactos formais anteriores às eleiçaes constituintes de Abril 
de 1975 e às legislativas de Abril de 1976. Reconheceu-se-lhe aprioridadepolítica 
na tomada de posi~ões no processo de descolonizaqão, motivo desencadeador do . . 
golpe d i t a r  e terreno no qual, até à demissão de Spínola, a divisão internado MFA 
era particularmente evidente. Tudo o que fosse referente à políticade~efesa eaos 
aspectos de organização do aparelho militar era da sua competênciaexdusiva. 

Agrande maioria das actuações mais especificamente sociopolíticas do MFA 
eram realizadas por dois instrumentos$ actuação paramüitar. O primeiro era 
de aparência exclusivamente militar: o Comando Operdoml do C o n h t e  (COP- 
CON), formalmente encarregado de intervir em "situaqões de ameaça à paz e 



tranquilidade públicas", coordenando forças militares e policiais (cf. Decreto- 
Lei n.' 380/74,8 de Julho), comandado por Otelo Saraiva de Carvalho, o qual 
conseguiu assim uma plataforma fundqental para desenvolver o seu papel no 
período revolucionário. Aactuação do COPCON em todo o tipo de movimentos 
sociais desde a ocupação de terras e casas atéà socialização de fábricas, revelou, 
apesar do seu carácter frequentemente incoerente e irregular, uma aproximação 
aos procedimeqtos, mais tipicos de boa parte da extrema esquerda que a si atrai- 
ria o próprio Otelo nos anos seguintes. Pelo contrário a criação da 5' divisão do 
Estado-Maior Geral dai Forças Armadai (cf. Decreto-Lei nP400/74,29 de Agos- 
to), com funções muito amplas no campo da chamada Acção PsicoIhgica (termi- 
nologia herdada da Guerra Colonial), informação, didgação e douutnna "sócio- 
militar'*, e em particular da sua Comissão de Dinamização Central (CODICE), 
propiciou a organização de Campmihas de Dimização Cultural, que se levaram 
a cabo entre Novembro de 1974 e Agosto de 1975 nas regiões do interior Norte 
e Centro do país, juntamente com os Açores, territórios nos quais, durante boa 
parte do período revolucionário, a soberania das decisões do novo poder saído 
da Revolução não foi efectivamente exercida. A actuação de milhares de milita- 
res e voluntários civis teve dimensões educativas, como a alfabetização, sanitá- 
rias, de obras públicas e de consciendalização política, que pretendiam levar a 
Revolução até onde quase nada parecia ter mudado. O recrutamento dos seus di- 
rigentes e a caracterização política dos protagonistas das suas acções aproximou 
a 5 O  divisão da actuação da esquerda revolucionária (PCP e extrema esquerda), e 
contribuiu para apolitização assumidado MFA. 

Reflectindo a divisão da sociedade no período de mais forte politização, o 
MFA transformou-se na instância em cujo seio se dirimiram duas concepções 
contrapostas de constrnção do sistema democrático. Por um lado, os militares 
do Grupo dos Nove e os sectores castrenses conservadores que os apoiam, con- 
vergem tacticamente com o PS e a direita política e militar, e preparam a da -  
rota daversão radical do projecto revolucionário que, do outro lado, um sector 
significativo do MFA havia assumido, pretendendo introduzir (ou não se opor 
a) alterações estruturais na organização capitalista da economia e da sociedade. 
É a primeira concepqão que triunfa com o golpe de 25 de Novembro de 1975, 
assegurando a transição de um sistema de poder revolucionário inevitavelmen- 
te caótico e aiafivo para um modelo democrático formal parla&entar, tempo- 
rariamente sob tutela d i t a r .  Definitivamente derrotada saía a concepção, for- 
temente original no quadro dos movimentos castrenses contemporâneos; que 
pressupunha a constmção de um modelo político e social que se definia como 



socialista-adjectivo que, não obstante, andava ent8o nas bocas de praticamente 
todos os agentes politicos - de legitimidade revolucionária e não exactamente 
eIeit'oral, conduzido por uma vanguarda militar. Esta concepção, que parecia he- 
gemónicanas assembleias do MFA da Primavera e do VemQmte de 1975, cuja 
lógica era partilhada pelos sectores mais próximos do PCP e da extrema esquer- 
da, e que tinha, em campos bem sepamdos e definidos, emVasco Gonçalves, por 
umlado, eem Otelo eno COPCON, por outro, protagonistas e instrumento, sai 
definitivamente derrotada em25 de Novembro. 

Massificação social democrac~a politica e descoionização ficaram como os iegd- 
dos fundamentais do período revolucionário que ocupaafranja central dos anos 
70 em Portugal. O movimento explicitamente dacolonizador vertido na lei nP 
7/74, de 27 de Julho, ao assumir que "o princípio de que a solução das guerras 
do Ultramar é política e não militar (...), implica, de acordo com a Carta das Na- 
qões Unidas, o reconhecimento do direito dos povos i antodeterminação", e de 
que este, " C O ~  todas as suas consequências, inclui a aceitação da independência 
dos territórios ultramarinos" (arts. l0 e 29, abriria caminho, eliminado Spínola 
como seu obstáculo institncional, ao reconhecimento daindependência da Gui- 
né-Bissau (29 de Agosto de 1974), unilateralmente proclamada em Setembro 
de 1973, e da soberania que afndiaexerciadesde 1961 sobre Goa,Damão e Diu 
(31 de Dezembro de 1974); à proclamação das independbncias de Cabo Verde 
(5 de Julho de 1975), São Tomé e Príncipe (12 de Julho), Moçambique (25 de 
Setembro) e Angola (11 de Novembro); e à definição constitucional de Macan 
como "território sob administração portuguesaNsem fazer parte do território na- 
cional (Constituição de 1976), abrindo, por suavez, o caminho &negociação da 
sua tranferência em direcção à soberania chinesa que se concluiu em Dezembro 
de 1999. Apenas a invasão de Timor Leste por parte de tropas indonésias (7 de 
Dezembro de 1975), quatro meses depois de o Estado português ter reiterado o 
reconhecimento do direito do povo timorense à autodeterminação, interrompe- 
ria um processo já iniciado> que se retomaria com o referendo 4e 1999 a que o 
regime indonésio se viu obrigado depois de 24 anos de resistência. 

Encerrou-se, assim, e definitivamente, o ciclo colonial daHistória portuguesa, 
que tão larga influênciae pesado lastro impôs aos portugueses contemporâneos, 
operando decisivamente na crise daMpnarquia Constitucional e doEstadu Novo 
e contribuindo indiredamente (impulsionando o Governo português para a in- 

tervenção na guerra mundial) para a crise daprimeira República. Deste processo 



histórico resultou uma redefinição radical da identidade histórica e política de 
Portugal, que muitos, entre os quais me encontro, interpretaram na sua esskncia 
como fenómeno de libertação do povo,português e de todos os que ihe haviam 
estado submetidos no seu domínio colonial. Nas pouco recordadas palavras de 
Costa Gomes diante da Assembleia Geral das Nações Unidas, na primeira com- 
parência de um Presidente português nesse fórum, em Outubro de 1974, nós, os 
portugueses,"~~ mais admitiremos trocar a liberdade de consciência colectiva 
por sonhos grandiosos de imperialismo estéril". 

Não nos surpreenderá, contudo, que num país com as dimensões de Portu- 
gal, numa sociedade que teve de amadurecer e realizar mudanças tão radicais 
num tão curto período da sua História recente, este (o colonialismo, a Guerra 
Colonial, a descolonização) continue a ser um problema de identidade, de me- 
mória e de falta de capacidade de perceber e assumir todos os danos infligidos 
a outros, àqueles que foram submetidos à soberania colonial portuguesa e que, 
por isso mesmo, se Wam envolvidos violentamente em processos de transfor- 
mação interna da sociedade portuguesa cujas consequências não se fiamm pelo 
interior das suas fronteiras estritas. Sem querer, na conclusão deste ensaio, ini- 
ciar uma discussão que supera as suas intenções, reconheçamos que, enquanto 
comunidade nacional, estamos longe de reflectir com frontalidade e honestida- 
deintelectualnas muito sérias repercussões que este processo histórico teve em 
nós próprios e nos povos afroasiáticos que nos estiveram submetidos. Esta é, 
pelo menos, a sensação que se desenhadiante de nós quando tomamos pulso aos 
matizes da opinião publicada, a autobiografia, a ficção literária, cinemato@ca 
ou televisiva, e a publicística escassamente produzidas sobre o tema nos trinta 
anos que decorreram já desde a Revolução dos Cravos, que nos tem permitido 
continuar a descrevermo-nos, histórica e eticamente, mais como vítimas do que 
responshveis (dadominação coloniai, daguerra, da descolonização) -numaautor- 
representação curiosamente próxima daquela que durante longos anos alemães 
e austríacos, por exemplo, fizeram de si próprios relativamente à experiência 
nazi e às suas consequências ... 
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