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INTRODUÇÃO

O processo interno e internacional que levou ao 25 de Abril, e que o
esclarece através das suas causas profundas, pode dizer-se que se
denunciou publicamente com a ocupação de Goa, Damão e Diu pelas
tropas indianas. A invasão destes territórios veio provar que o tão
apregoado direito internacional não passava afinal de um mito,
invocado pelas grandes potências para dar uma capa de legalidade a
atitudes efectivamente comandadas pelos seus interesses e impostas
pela violência das suas armas. No plano interno, veio dar a conhecer
pela primeira vez aos portugueses a gravidade do chamado problema
ultramarino.
Na verdade, até este acontecimento, o que se relacionava com o
ultramar era considerado pelo escol que gravitava à volta do Poder
como uma matéria que dizia respeito ao governo e a que, como tal,
prestava moderada atenção, interessando vivamente apenas uma parte
do escol nacional, consciente da sua importância e da sua gravidade, e
o Povo, profundamente ligado pelo sentimento à unidade da Nação.
O problema colonial existia, porém, com o problema grave no plano
internacional, praticamente a partir do final da segunda guerra mundial,
tendo vindo a agudizar-se continuamente, até se transformar num
problema verdadeiramente candente.
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Os portugueses, porém, conscientes de que o seu problema
ultramarino pouco tinha de comum com a colonização das grandes
potências, julgavam-se a coberto da vasta accção descoloni-zadora.
Os acontecimentos pareciam, aliás, confirmar esta suposição. Na
verdade, até atingirem Portugal de uma maneira directa, decorreram
muitos anos.
No mundo ocidental, nos anos que se seguiram ao final da guerra, a
situação ultramarina portuguesa foi aceite como um caso especial no
domínio da descolonização, admitindo-se que tinha características
específicas que permitiam considerá-lo como um caso aparte. Por este
motivo, Portugal foi aceite na ONU sem que lhe tivessem sido feitas
quaisquer exigências ou posto quaisquer condições em relação aos
territórios ultramarinos, considerando-se que faziam parte integrante da
Nação Portuguesa. A situação era quase pacífica en relação ao nosso
caso, pois só nos atacavam e acusavam de colonialistas a Rússia
Soviética e os seus satélites. Os países do terceiro mundo, certamente
pelo enorme prestígio que Portugal tinha adquirido ao longo de um
convívio secular sem racismo, em extensas zonas de África e da Ásia,
mostravam a maior compreensão para com o caso protuguês. Este
facto teve uma enorme importância neste momento, pois era no racismo
que se centrava, então, especialmente, a luta pela descolonização.
Acrescia ainda a favor da nossa posição o facto do grupo comunista
não ter no momento a maioria na Assembleia Geral, como veio mais
tarde a acontecer.
Tivemos oportunidade de ler muitos dos relatórios elaborados pela
Comissão de Curadorias da ONU, onde então se debatiam as sitauçoes
coloniais. Ficámos surpreendidos com a moderação e a justeza de
pontos de vista aí expressos, pelos seus componentes, em relação ao
caso português. Conhcedores profundos da nossa História e da nossa
política ultramarina tradicional, lembramo-nos bem da elegância com
que nesses realtórios se chamava a atenção do governo português para
as contradições
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que existiam entre a politica de integração que o governo afirmava ser
a de Portugal e aquela que efectvamente era praticada. Os relatórios
assinalavam, com honesta clareza, a existência de estruturas políticoadministrativas tipicamente coloniais, em que efectivamente assentava
a acção governativa, em. flagrante contradição com as afirmações do
governo de Lisboa que negava com o mais audaz impudor a existência
de tais estruturas. Pro/ongou-se durante anos este diálogo de surdos,
cuidadosamente ocultado pelo governo ao conhecimento do Povo
Português. As declarações do governo e da imprensa nacionais limitavam-se a dar notícia dos ataques, como lhes chamavam, que
naquela Comissão se faziam a Portugal, tecendo ao mesmo tempo
considerações à volta do facto de se não praticar o racismo nos nossos
territórios, quando as acusações que nos faziam nunca tinham posto
em dúvida tal facto. O que os delegados daquela Comissão punham
em evidência eram aq&e-fas estruturas coloniais, bem patentes na
existência de alfândegas distintas, de estatutos^gue regulavam as
comunidades indígenas em cada um dos territórios, estabelecendo
distinções entre os nascidos nestes e na metrópolex, nas leis
reguladoras do trabalho, que escapavam à universalidade da lei
nacional, nas moedas distintas, nas diferentes leis orgânicas e
estatutos que dividiam o todo.nacional em colónias e metrópole.
Não era possível, honesta e inteligentemente, negar a existência
desta situação. 0 governo português, porém, obstinou-se em negar a
evidência, criando, desta forma, um estado de irritação nos
componentes da Comissão de Curadorias que levou a um progressivo
endurecimento da atitude dos Governos que representavam.
Foi a recusa sistemática do governo português em introduzir na sua
política ultramarina as alterações que a Comissão recomendava, e que
eram a de uma efectiva política de integração que a ONU reconhecia
como solução descolonizadora - facto que a generalidade dos
portugueses desconhecia, como ainda hoje desconhece - que acabou
por levar o caso português,
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daguela Comissão, para a Assembleia Geral. Neste momento já não se
tratava, e como é compreensível, de levar Portugal para o caminho da
integração, mas de o forçar à solução descoloni-zadora da plena
independência dos territórios.
Os inimigos de Portugal não perderam a oportunidade que lhes era
oferecida. O tempo que o governo protuguês perdeu foi por eles
aproveitado. Os altos interesses internacionais, que cobiçavam as
riquezas dos territórios, lançaram-se abertamente numa campanha
caluniosa contra Portugal. Utilizando a fundo a sua influência na esfera
política e financeira, não lhes foi difícil pôr ao serviço das votações
contra Portugal os países do Terceiro Mundo cada vez mais
dependentes deles. A imagem de Portugal foi rapidamente alterada
através de uma campanha bem orquestrada, levada a cabo pela
imprensa de trusts e trusts de IMPRENSA. Paralelamente, suscitou-se
o aparecimento de movimentos de libertação,, todos artificialmente
criados como claramente o revela o facto de nenhum ter surgido no
interior dos territórios, mas fora deles. Criados, subsidiados, armados e
treinados em territórios estrangeiros, uns pela União Soviética, outros
pelo capital do Ocidente, com particular relevância para o capital
americano, em que a fundação Ford desempenhou papel de relevo.
Portugal tinha perdido a melhor e a mais promissora via de se
realizar como Nação pluri-continental e multi-racial.
Uma vez desencadeado o processo violento da descolonização, só
uma acção rápida, esclarecida e patriótica do governo podia salvar a
situação.
Era ainda tempo de realizar a integração, pois que no interior dos
territórios a população, ainda não infectada pelos acontecimentos, a
receberia de braços abertos.
A traição interna, porém, comandada certamente do exterior, opôsse tenazmente à integração e apoiou a manutenção da situação
colonial. Foi a partir desta opção e nela firmada, que se iniciou o
processo de traição que viria a ter o seu desfecho no
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25 de Abril. Este, como veremos, só poderá ser compreendido num
contexto em que o problema do U/tramar se apresente como o
e/emento verdadeiramente relevante.
A acção externa, secundada por esta traição no interior, é que
efectivamente comandou todos os acontecimentos que vão desde a
Comissão de Curadorias à presença da esquadra da NA TO no Tejo,
na madrugada do 25 de Abril. Tudo o resto, ou é camuflagem desta
realidade ou paisagem abstracta, em que os guedelhudos da
inteligência, montados nos ventos da História, descobrem explicações
delirantes.
Como foi possível, porém, esta traição interna?
Nao é difícil encontrar a explicação da sua existência e da sua força.
Portugal era governado por uma classe dirigente que se apoiava, não
na vontade da Nação, mas nos poderosos interesses das empresas e
dos clubes secretos, nacionais e internacionais, que efectivamente
comandavam a sua vida económica e política. A estes interesses não
convinha a solução da integração. Na verdade, às grandes empresas
capitalistas instaladas nos territórios, à sombra da protecção colonial, só
convinha o prolongamento do statu quo, pois só este podia permitir a
entrada nos seus cofres de lucros fabulosos, em que apenas arriscavam
o valor das instalações fixas pouco valiosas e há muitos anos
amortizadas. A banca, por sua vez, não admitia a integração, porque
esta implicava a unidade da moeda, com o que perderia uma das suas
principais fontes de receita, a dos câmbios e a das transferências, legais
e ilegais. Os grandes produtores e exportadores de produtos coloniais
para o mercado internacional também não queriam a integração, porque
ela viria impedir não só os lucros iléitos que obtinham através dos
baixos salários que pagavam, como a retenção de uma parte importante
desses lucros no estrangeiro. Esta última operação era feita com a
conivência do Ministério do Ultramar e das autoridades provinciais.
Consistia fundamenta/mente em fazerem as suas exportações segundo
o mínimo das tabelas oficiais, o que lhes
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permitia reter no estrangeiro uma percentagem elevada das divisas
que obtinham com a venda dos produtos que exportavam.
Uma parte da população branca não queria também a integração,
seduzida com a ideia e o projecto, sustentado por aqueles interesses,
de se libertarem do governo da metrópole.
Para ser completo haveria, naturalmente, que fazer referência a
muitos outros aspectos e factores- que favoreciam também a
manutenção do statu quo, mas creio que as referências feitas são
suficientes para dar ao leitor uma ideia da base em que assentava a
traição interna a que fizemos alusão. Como o governo se apoiava
nestes interesses e não nos interesses do Povo, não lhe foi difícil
impedir, por um lado, o esclarecimento da consciência nacional e, por
outro, evitar que o escol nacional o contrariasse de uma maneira
decisiva. Na hierarquia das responsabilidades, é sem dúvida a nível
governamental que se situa a principal responsabilidade, pois foi este
complot a alto nível que permitiu à acção externa levar a cabo o seu
projecto. Todos os que participaram neste complot não podiam deixar
de estar perfeitamente conscientes de todos os factos apontados e do
objectivo que se pretendia atingir. 0 mesmo se não poderá dizer dos
que nele participaram a níveis inferiores. Entre estes houve,
certamente, muitos ingénuos úteis, muitos ignorantes e simples
comparsas, a par de ideólogos de vistas curtas que, julgando actuar
com recta consciência, não passaram, afinal, de instrumentos
daqueles.
A conjugação de todos estes elementos permitiu que, no plano
interno e internacional, os dois grandes imperialismos levassem a cabo
o seu projecto de espoliação da Nação Portuguesa.
0 Povo Português resistiu,, é certo, por intuição, a várias tentativas
feitas por uns e outros naquele sentido. Por isso se tornou evidente, à
acção externa e à traição interna, que o problema teria de. ser resolvido
em Lisboa, com uma mudança de regime político, pelo que era
necessário esperar pelos resulta-
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dos da máquina desagregadora da frente interna. A subida ao Poder do
Prof. Marcello Caetano vai permitir a aceleração deste processo. Em
nome de uma política de abertura, que sabiam vir ao encontro da
consciência pública, os conjurados contra Portugal infiltraram nas
estruturas do Estado elementos esquerdistas favoráveis ao seu
projecto; paralisaram a máquina de informação e de prevenção da DGS
(Direcção Geral de Segurança); alimentaram a agitação estudantil;
fomentaram um surto de propaganda esquerdista, em livros, revistas e
debates públicos; criaram um clima de dúvida sobre a legitimidade da
presença de Portugal em Africa; promoveram a queda vertical do moral
das tropas, que sentiam estar a ser traídas na rectaguarda; criaram um
diferendo entre os oficiais do Quadro Permanente e do Quadro do
Complemento, que como veremos, levou uns e outros a reunirem-se e
a reflectirem sobre a sua situação e a do País. Assim se criaram todas
as condições indispensáveis a uma mudança. Fruto de tudo isso, o 25
de Abril não foi, como se pretende impor à opinião pública nacional e
internacional, um começo mas um termo.
O semanário «Paris-Match», no primeiro número saído depois í/q 25
de Abril, trazia na capa uma significativa antecipação das realidades
que todos agora conhecem, mas que na altura contrariavam, de
maneira frontal, os louvores que a imprensa internacional dedicava à
revolução das flores;
«Portugueses, chegou a hora das lágrimas!»
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CAP. I

OS ANTECEDENTES DO 16 DE MARÇO

O Presidente Salazar, ao morrer, deixou ao País e aos
seus governantes uma pesada herança política. Nessa
herança sobressaía um problema que dominava a vida do
País havia muitos anos - o chamado problema
ultramarino. Como se sabe, o Presidente Salazar limitouse, neste domínio, a manter intransigentemente a
continuação da luta armada, recusan-do-se a considerar
que o que nele havia de fundamental era uma questão de
natureza política e não militar. Daí que o seu aspecto
político tenha sido cuidadosamente afastado das
preocupações do governo e impedida, na prática, a sua
discussão pública. A explicação desta atitude terá que
procurar-se nos condicionalismos a que estava submetida
a acção política do Presidente Salazar e que eram,
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talvez, a melhor garantia da manutenção do seu regime,
e digo seu porque era de facto um regime sui-generis.
Um comentarista de política internacional, nos trechos
que vamos transcrever a seguir, assinala esta
especificidade do regime salazarista, sem o conhecimento da qual é difícil compreender a situação portuguesa, não só em relação ao problema ultramarino,
como a muitos outros. «Lo que se ha presentado
habitualmente como dictadura salazarista ha sido en
realidad una diarquia de poder. Salazar supervisió
politicamente hasta su muerte física, no solo por su
poder efectivo de «líder», sino merced también a un
pragmatismo «sofista» que le permitió aceptar la
perpetuación en la más alta magistratura dei Estado de
un miembro de la masoneria» (1).
«Debo insistir en un hecho antes apuntado, ai que muy
poças veces se hace referencia cuando se habla o
escribe dei regimen salazarista: lã corrección permanente dei poder político-administrativo acumulado por
Salazar, mediante la atribución sistemática de la
Presidência de la Republica a un militar, es decir, ai
poder efectivo. Pêro no a un militar cualquiera, sino a un
miembro cualificado de la masoneria de rito escocês. La
fidelidad de Portugal ai gran capitalismo estaba
asegurada, con resortes de poder muy soli-

(1) - ÍNDICE, n°s. 359-60, 1 y 15 de Setiembre de 1974, Madrid, pg. 20.
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dos: la presencia masónica en los centros efectivos dei
poder...» (2).
«La condena dei Estado Novo por las muitinacionales
se vio con inequívoca claridad a partir dei momento en
que los amigos tradicionales deS salazarismo se
sumaron con violência dialéctica y coaccio-nes
diplomáticas a la campana, mundial descoloniza-dora
desatada contra Portugal. La camparia, naturalmente,
ocultaba la presencia lusitana en esos territórios desde
hacia médio milénio, el profundo mestisaje cultural y
racial resultante de esa presencia ininterrumpida, la
existência evidente de una consciência lusitana en la
maioria de esas poblaciones y el echo indiscutible de que
lo que en otras regiones africanas eran autênticos
movimientos independentistas, en las províncias
africanas de Portugal confi-guraba casi siempre un
fenómeno de lucha de classes» (3).
A maçonaria de rito escocês e os grupos financeiros
internacionais a ela ligados desempenharam na evolução
da política portuguesa um papel mais relevante do quje a
opinião pública nacional e os próprios movimentos
terroristas.
Foram estas duas forças internacionais que condicionaram a acção do Presidente Salazar e que impe-

(2) - ÍNDICE, n°s. 359-60, 1 y 15 de Setiembre de 1974, pg. 26, Madrid.
(3) - idem, pg, 36.
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diram que este encarasse o aspecto político do problema
ultramarino no sentido de nele introduzir as alterações
estruturais que se impunham para a eficaz manutenção
da unidade nacional. Este teria sido o único caminho
capaz de captar as populações, tanto metropolitanas
como ultramarinas, para o projecto português de criação
de um estado multi-racial e pluri-continental, retirando ao
inimigo interno e externo a sua principal infraestrutura - o
descontentamento da população nativa e de uma grande
parte da população branca.
O mal estar social e político que ele provocava era
perfeitamente justificado. O regime político-administrativo em vigor para os territórios ultramarinos era, sem
contestação possível, um regime colonial apenas
adoçado pelo comportamento não racista da população
branca.
A população nativa sofria, como tal, os graves e
injustos inconvenientes de um regime ultrapassado e
contrário às tradições da política ultramarina portuguesa.
A população branca sofria, igualmente, porque o
sistema não permitia o pleno desenvolvimento das
capacidades económicas e sociais dos teritórios e das
suas gentes, limitado como estava, aliás logicamente,
em virtude das estruturas coloniais, por meia dúzia de
grandes interesses capitalistas, empenhados apenas em
salvaguardar e reforçar as suas posições privilegiadas.
Foi este descontentamento que
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serviu de ponto de partida e depois de infraestrutura à
acção terrorista.
O autor destas linhas, que desde 1957 vinha a chamar
a atenção da opinião pública e do governo para a
urgência de reformas de fundo no sistema políticoadministrativo, em livro publicado em 1964, intitulado
«Para onde vamos?», abordou directamente as causas
deste descontentamento, escrevendo então:
«1. Que, no que tinha de essencial, o sistema
político-administrativo lançava mão de métodos
adequados a uma situação local há muito ultrapassada;
2. Que este sistema era, sem dúvida, em relação aos
nossos territórios, ainda talvez em 1950, o que melhor
servia os interesses do desenvolvimento económico
acelerado - métodos de que tivéramos de lançar mão
para nos colocarmos ao lado da acção desenvolvida
noutros territórios africanos pelas grandes nações
colonizadoras - mas que o reverso das suas virtudes se
traduzia num grave retardamento forçado da evolução
social das populações nativas e sua integração na vida
nacional, integração que nunca deixara de se apresentar
como objectivo fundamental da Nação;
3. Que resultava do facto um desajustamento
crescente entre a vida económica e social do sector
branco e a do sector negro, gerador de perigosos
descontentamentos e desenvolvimentos;
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4. Que o sistema acabara por identificar as exigências
de certas actividades económicas particulares do sector
branco da população, com as exigências do bem comum,
colocando o sector negro da população numa situação
social e económica marginal, em aberto conflito com a
doutrina e as exigências da unidade nacional, e
colocando igualmente uma parte do sector branco (em
crescente aumento), na impossibilidade de participar na
exploração de riquezas potenciais;
5. Que esta situação resultava claramente de se não
terem introduzido a tempo no sistema as modificações
capazes de evitar que situações de excepção,
transitórias,
se
transformassem
em
situações
permanentes, caracterizadas, no domínino sócio-económico, pelo seu carácter de zonas de exploração
colonial;
6. Que os interesses desenvolvidos nestas zonas
tinham adquirido uma dimensão que lhes permitia
exercer pressões de ordem política, susceptíveis de
impor o interesses particular, muitas vezes, acima do
interesse público, resultado directo de ainda vigorar o
princípio ultrapassado da especialidade das leis, da
administração e do governo para as Províncias Ultramarinas, segregando-as, assim, das correntes de
pensamento e de acção que vivificam a vida metropolitana;
7. Que o principal sustentáculo, ao nível local, destes
poderosos interesses, era a administração especializada
que, por força do sistema, tutelava a
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população oficialmente não assimilada, cuja condição ela
própria determinava;
8. Que os agentes deste quadro especializado
eram e -são, por força das suas atribuições e orgâni
ca do sistema, mal vistos pela população negra e
pela população branca, estranha àqueles interesses;
9. Que o dinamismo do sistema, no aspecto eco
nómico, tinha provocado um processo rápido de
deslocamento das populações das suas estruturas
tradicionais, do que resultara o aparecimento, em
constante e dramático aumento, de um subproletariado para o qual não havia lugar no sector da vida
moderna, artificialmente atrofiado por um sistema
anquilosado em fórmulas ultrapassadas de organiza
ção económica e social, incompatíveis com o desen
volvimento económico global e com a evolução so
cial irreprimível das populações nativas, que queriam
ser integradas nos circuitos modernos;
10. Que o fenómeno da destribalização era um
facto de extraordinária importância, bem visível nos
graves problemas que levantava na periferia dos
centros urbanos, invadidos por uma população para
a qual não havia empregos, nem instalações compa
tíveis com a dignidade humana, nem escolas, nem
assistência médica, nem instrução religiosa suficien
tes, isto é, nenhum dos factores susceptíveis de os
integrar num novo equilíbrio, moral, psicológico,
económico, familiar e social que substituísse o que
abandonavam;
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11. Que a existência de tal população, vivendo em
contacto e em flagrante contraste de condições de
existência com o sector branco da população, era
necessariamente Um problema de extrema gravida
de, pelas implicações de ordem política que, inevita
velmente, dela viriam a resultar, mais cedo ou mais
tarde;
12. Que as estatísticas acusavam com toda a clareza
este crescente êxodo da população rural para os centros
urbanos, verdadeira emigração de uma civilização para
outra, fenómeno já estudado em situações idênticas
noutros territórios e tido, por reputados especialistas,
como denunciador de uma mudança de atitude da
população nativa em relação à vida moderna, que
inevitavelmente implicaria a procura de um novo
equilíbrio nas relações entre colonizador e colonizado,
que entre nós não podia deixar de ser a sua plena
integração - política, social e económica;
13. Que as pressões exercidas pelos interesses
anquilosados na manutenção do statu quo, estavam a
gerar uma perigosa tensão entre a população negra e
entre uma parte da população branca estranha àqueles
interesses, igualmente vítima dos seus efeitos
paralizadores;
14. Que a pressão daqueles interesses se exercia
especialmente no sentido de manter o statu quo no que
dizia respeito à mão-de-obra e à manutenção de
previlégios incompatíveis com o progresso social e
económico alcançados;
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15. Que a atitude da população ao trabalho era agora
inteiramente diferente da atitude que outrora a
caracterizara, quando inteiramente integrada na vida
tribal: então, o fornecimento de trabalho era encarado
como um tributo do vencido ao vencedor - o trabalhador
partia da sua aldeia com a ideia, não de ganhar um
salário, mas de cumprir uma tarefa que era necessária à
manutenção do equilíbrio e paz do seu pequeno grupo
social -; agora, o trabalhador procurava no trabalho um
salário que lhe permitisse aceder à vida moderna;
16. Que esta procura, em vão, de uma situação, se
tornava para a maioria esmagadora dos casos um drama
pungente, gerador de frustações susceptíveis de
perigosas implicações de ordem social e política;
17. Que nestes ajuntamentos dramáticos na periferia
dos grandes centros urbanos, oe indivíduos se
encontravam profundamente desamparados, encontrando apenas um refúgio para a sua miséria na
solidariedade daqueles que, tendo conseguido um
salário, com eles o repartiam, o que dava origem a que
mesmo os que recebiam um salário suficiente vivessem
em condições muito precárias, como tive ocasião de,
pessoalmente, verificar nos muceques de Luanda;
18. Que não existia, ou antes desaparecera, na
vigência do actual sistema político-adminisírativo, a
classe média negra que noutros tempos fora o melhor
sustentáculo da unidade nacional e o melhor veículo de
integração da população negra tribal, ga23

rantia segura como nenhuma outra de um desenvolvimento harmónico, económico e social;
19. Que a agricultura indígena continuava como há
séculos a praticar-se segundo processos incompatíveis
com a preservação dos solos, as necessidades
alimentares das populações em constante aumento
demográfico e com o próprio desenvolvimento económico
dos territórios;
20. Que a inoperância dos serviços oficiais de
agricultura, em territórios cujo principal rendimento era
proveniente da exportação de produtos agrícolas
revelava:
— Que esta produção era quase totalmente assegurada por grandes empresas com serviços próprios de
agricultura;
— Que a população rural indígena, a maioria da
população dos territórios, não participava senão
marginalmente, através do trabalho que era obrigada a
fornecer àquelas grandes empresas, nesta produção e,
portanto, no seu rendimento;
— Que a ocupação de terrenos se fizera na maior
anarquia, do que resultara terem passado muitos pequenos proprietários agrícolas indígenas a simples
proletários dependentes de poderosos senhores e
companhias agrícolas, fenómeno este verdadeiramente
gritante na antiga província do Congo;
— Que a população agrícola da Província nunca fora
considerada como tal, pelo que não existiam serviços
que lhes prestassem ajuda e assistência na reconversão
que se impunha dos seus processo*;
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agrícolas tradicionais para os processos modernos;
— Que este sistema de exploração agrícola só
poderia manter-se enquanto a população indígena
estivesse voltada para a vida tribal, considerando,
portanto, a prestação de trabalho como um tributo,
mas que, uma vez que a população se voltasse para
a vida moderna, o sistema, além de injusto, seria
causa inevitável de profundo descontentamento por
não poder assegurar trabalho regular e suficiente
mente remunerado que permitisse aquela integração;
— Que se impunha uma revisão urgente do siste
ma de exploração agrícola de exportação, bem co
mo uma actualização da agricultura alimentar, sus
ceptível de satisfazer as necessidades de uma popu
lação em crescimento demográfico;
21. Que entre a população negra evoluída havia
sérias e ponderosas razões de queixa, baseadas numa
descriminação local, disfarçada, mas real, subproduto do
sistema;
22. Que o aumento da população branca fizera surgir
uma camada de população que dificilmente encontrava
trabalho
num
sistema
económico
fracamente
diferenciado, por subordinado a interesses tipicamente
coloniais, formando uma camada de proletários que
começava a ser explorada em moldes semelhantes aos
da população negra;
23. Que nesta camada de população começavam a
surgir sinais evidentes de descontentamento,
24. Que muitos destes indivíduos embarcados para o
Ultramar, mercê de uma errada política de po25

voamente a todo o custo, estavam a remover dos seus
lugares indivíduos de cor, levantando assim problemas
delicados de ordem rácica;
25. Que as diferenças de salários para trabalho igual
baseadas na cor da pele eram atentatórias dos mais
sagrados princípios morais e políticos a que devia
obedecer o sistema, se estivesse de facto de acordo com
a doutrina;
26. Que o desenvolvimento económico e social
alcançado tornara obsoleto o sistema administrativo,
acumulando-se as queixas e descontentamento contra a
actuação dos seus agentes, em que se concentravam as
funções mais díspares e até incompatíveis, como a de
juízes e fiscais dos seus próprios actos;
27. Que esta confusão de funções se prestava a
abusos clamorosos;
28. Que estes abusos, conhecidos e comentados por
toda a gente nas Províncias, lançara um profundo
descrédito sobre as instituições, afectando gravemente a
dignidade do Poder;
29. Que o clima de imoralidade e desprestígio das
autoridades favorecera o aparecimento de uma classe de
indivíduos cuja ganância não conhecia barreiras;
30. Que era esta classe de indivíduos que nas
Províncias se arrogava o direito, que não tinha, senão
mercê da sua falta de escrúpulos e do apoio oficial que,
recebia, de representantes legítimos da opinião pública
provincial;
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31. Que esta assistia impotente a todos os desmandos que aqueles praticavam, sem desconhecer que
eles um dia se haviam de pagar com muitas lágrimas e
sangue;
32. Que uma análise honesta da situação revelava
claramente que aos grandes interesses tipicamente
coloniais, isto é, aqueles que não podem subsistir senão
à custa da manutenção de uma situação ultrapassada e
degradante, se estavam a sacrificar os princípios e com
eles a melhor garantia da paz e progresso da Nação
Portuguesa». (4).
Estas e outras advertências de nada serviram, porém,
porque exprimiam apenas o ponto de vista nacional, não
se inserindo, como tal, em qualquer das duas posições
anti-nacionais que se degladiavam a alto nível nas
esferas políticas do governo: a aceitação do princípio da
auto-determinação, a que correspondia o alinhamento da
política portuguesa com a das outras nações excolonizadoras e a da independência branca dos
territórios, segundo os modelos da Rodésia e da África
do Sul.
As Forças Armadas, totalmente despolitizadas, limitaram-se a seguir a política do governo e por isso
aceitaram, a princípio com entusiasmo, a tarefa que lhes
era cometida de restabelecer a paz nas províncias
Africanas, aceitando, sem crítica, que o problema era
fundamentalmente militar e não político.
(4) «Três caminhos da Politica Ultramarina» Fernando Pacheco de Amorim - pág.
52-59 - Coimbra - Edição do Autor.
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A sua principal preocupação, depois do caso de Goa,
em que tão injustamente tinham sido acusados, era
manterem intacta, à custa dos sacrifícios que fossem
necessários, a honra militar. Daí a determinação e a
galhardia com que receberam o duro encargo de
restablecer a paz nos territórios. Daí também, como
veremos, a decepção e a dor que os atingiu quando
verificaram que estavam a ser traídos.
Os oficiais do Quadro Permanente, bem como a
juventude, tanto a constituída pelos soldados como
aqueles que mais directamente os comandavam — os
oficiais milicianos - séntiam-se animados por um
autêntico espírito patriótico, conscientes de que não era
impunemente que Portugal estava em África havia mais
de cinco séculos, de maneira original e potencialmente
rica. Estes oficiais tinham consciência de que valia a
pena lutar pela construção de um Portugal que através
da multi-racialidade e da pluri--continentalidade seria um
exemplo de fraternidade entre raças e culturas.
0 comportamente de soldados e oficiais nos primeiros
anos de guerra, até à subida ao Poder do Prof. Marcello
Caetano, é uma prova irrefutável do que acabamos de
afirmar. A Nação respondeu de uma maneira
entusiástica ao desafio que lhe era feito pelas forças
desagregadoras, internas e externas, da unidade
nacional, profundamente consciente de que estas forças
apenas pretendiam, uma vez
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mais na sua História, arrancar à sua órbita e ao seu
legítimo direito riquezas, humanas e materiais, que
cobiçavam.
Ó Povo Português não se deixou enganar pelas peles
de cordeiro que o lobo americano e o lobo russo vestiram
para, em, nome da dignidade dos povos de cor, que
nunca respeitaram, dar aos territórios ultramarinos e às
suas humildes gentes, uma independência que lhes
permitisse dominá-los, através do conhecido processo do
conto do vigário internacional que consiste em lhes
emprestar mais do que podem pagar, e colocá-los assim
ao seu serviço, como escravos dos seus interesses.
O Povo Português entendia, e bem, que o respeito
pela dignidade daqueles povos se cumpria, de facto, com
a sua integração na cidadania nacional, vivendo todos
juntos, em plano de igualdade, a aventura de uma
História comum, cimentada já com cinco séculos de
convivência.
A alto nível, tanto político como militar, não era este,
porém, o espírito que se vivia e o ambiante que se
respirava. Travava-se, havia muito, uma luta surda e
tenaz entre os partidários da aceitação do princípio da
autodeterminação para os territórios -o alinhamento da
política portuguesa com os imperativos do neocolonialismo, a que se dava a designação eufemística de
descolonização - e os que preconizavam a evolução da
política colonial em vigor,
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habilmente camuflada com a linguagem da integração,
para uma futura independência branca dos territórios,
segundo o modelo da Rodésia e da África do Sul. A este
nível, como tal, a luta travava-se entre interesses
internacionais divergentes, muito mais do que entre estes
e os interesses nacionais, segundo os sentimentos e a
óptica do Povo. Daí o não ser surpreendente que a
política do governo nada tivesse feito a favor e tivesse
feito muito contra o projecto português da integração, ao
recusar--se teimosamente a introduzir na política colonial
as alterações de fundo que se impunham.
Manifestação clara desta luta foi o que se passou a
quando do ataque terrorista ao norte de Angola. Sabese, através de declarações do antigo Presidente do
Conselho, Marcello Caetano, das dificultades que o
Presidente Salazar encontrou: «Enquanto a gente de
Angola, desesperada, pedia auxílio e armas, Lisboa
atravessava uma fase de perplexidade. Dera-se, havia
pouco, o episódio da aventura pirata da tomada do
paquete «Santa Maria» que houve quem relacionasse
com os subsequentes acontecimentos africanos.
Envelhecido, magoado e torturado, o Dr. Salazar parecia
carecer da flexibilidade de movimentos, da rapidez de
decisão e até da firmeza de convicções que o momento
requeria. Nas Forças Armadas respirava-se um ambiente
de inquietação». «E no Departamento da Defesa
Nacional, como no Ministério do Exército, havia a
sensação de não lhes
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serem dadas as facilidades indispensáveis para agir.
Aliás, perguntava-se, haveria possibilidades de resistência eficaz contra o que parecia ser um movimento
irresistível desencadeado pelos ventos da História? Não
seria preferível entrar desde logo no jogo então
conduzido pelos Estados Unidos da América? Nasceu
daqui uma tentativa de golpe de estado, facilmente
abortada». (5).
O então ministro da Defesa Nacional, antigo adido
militar em Washington, general Botelho Moniz, e o
subsecretário de Estado da Guerra, então tenente-coronel Costa Gomes, actual Presidente da República,
tinham preparado cuidadosamente o terreno para que o
surto terrorista impusesse pela força das armas a solução
da autodeterminação, de acordo com as resoluções da
ONU. Na verdade, quando tinham assumido os seus
altos postos no Governo, encontraram no território de
Angola um sistema de defesa militar que havia sido
montado, logo após os acontecimentos do ex-Congo
Belga, pelo então ministro da Defesa Nacional, general
Santos Costa, dispositivo este que silenciosamente
desmontaram, deixando a Província totalmente indefesa.
Encontravamo-nos em Luanda a quando do ataque de
terroristas negros à Casa de Reclusão e a uma esquadra
de polícia, em 4 de Fevereiro, acções que preludiaram os
massacres de 15 de Março.
(5) «Depoimento» - Marcello Caetano - pág. 26 e 27 - Edição «Distribuidoras Record» - Rio de
Janeiro.
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A falta de armas, munições e meios de comunicação
por rádio era verdadeiramente dramática. Os civis tinham
apenas armas de caça e algumas pistolas. As forças
públicas dispunham de armas e de munições em tão
escassa quantidade que não foi possível distribuir a cada
membro da PSP mais do que cinco balas. Apesar,
porém, do significativo aviso que representava aquele
ataque, não foram tomadas, nem pelas autoridades
locais, nem pelo governo de Lisboa, quaisquer
providências significativas. A Província continuou sem
armas, sem munições, sem comunicação por rádio,
senão as escassas existentes até aí, sem planos de
defesa. As autoridades desencadearam uma ofensiva
contra os avisos sensatos que lhes chegavam de toda a
parte da Província, considerando-os inoportunos e
alarmistas, fazendo crer à população que se tratava de
uma acção de apoio à tentativa do capitão Galvão e do
seu grupo político, que então assaltara o paquete «Santa
Maria» em pleno mar, para se introduzir na Província e aí
iniciar uma luta contra o governo de Lisboa. A imprensa
fez-se eco desta interpretação dos acontecimentos de 4
de Fevereiro e os agentes do governo afirmavam à boca
pequena de que havia provas suficientes para se poder
concluir que se tinha tratado efectivamente de uma
intentona daquele capitão, apoiado em certas forças
económicas e políticas da Província, que jogavam na
independência de Angola.
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Assim se restabeleceu a calma e a confiança entre a
população civil, sempre inclinada a pensar que em
Angola não era possível nada de semelhante ao que se
passara no ex-Congo Belga, por serem radicalmente
distintos, tanto o comportamento-da população branca
em relação à população de cor, como os fundamentos,
as estruturas é os objectivos das respectivas políticas.
A vida na Província retomou, desta forma, o seu
aspecto de sempre, activa e confiante no futuro.
As autoridades superiores, conhecedoras, porém da
verdade dos acontecimentos, nada fizeram do que se
impunha para salvaguardar as vidas e os bens da
população de um ataque que, sabiam, não poderia
tardar.
Tivemos em nosso poder, durante algumas horas,
documentos de que o governo, em Lisboa, se recusara a
tomar conhecimento, classificando-os de alarmistas e
sem fundamento. Dava-se conta, nesses documentos,
das actividades da UPA (movimento terrorista
denominado União dos Povos de Angola, chefiado por
Holden Roberto) que em campos de treino militar no exCongo Belga se preparava activamente para invadir
Angola pelo norte. Os guerrilheiros estavam a ser
treinados por antigos oficiais franceses, ex-combatentes
da Argélia. Os documentos davam ainda conta da data
provável do ataque, dos pontos de penetração e das
ramificações que tinha em numerosos pontos do interior
da Província.
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As autoridades administrativas do Norte, conhecedoras
de muitos destes factos através de elementos de
confiança que tinham infiltrado nos campos de treino dos
terroristas, avisaram em repetidos relatórios, os seus
superiores em Luanda. Foram, porém, proibidas de o
fazer. Alguns desses elementos da administração
chegaram mesmo a ser castigados por não terem
obedecido a esta ordem. 0 governo classificava de
alarmistas todos os que se faziam eco de qualquer
preocupação neste domínio, reprimindo com severidade
todas as tentativas, e muitas foram, que, tanto elementos
oficiais, como particulares, fizeram no sentido de evitar
que o ataque de surpresa encontrasse Angola e os
angolanos indefesos, como veio a acontecer.
Se não tivesse sido a resistência desesperada que os
colonos opuseram ao surto terrorista, Angola teria caído
naqueles trágicos dias. O general Botelho Moniz e o seu
adjunto Costa Gomes não desistiram, porém, tentando
ainda, como se sabe, através de um golpe militar, tomar
o poder em Lisboa.
0 golpe falhou, mas tão poderosas deveriam ser as
suas ligações e apoios, nacionais e internacionais, que
só o general Botelho Moniz e mais dois ou três oficiais
generais passaram à reserva, não tendo havido sequer
procedimento judicial contra eles. Por outro lado, os civis
que estavam nesta conjura, entre eles, segundo era voz
corrente na época, o Prof. Marcello Caetano, não foram
também afastados das
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altas funções que desempenhavam na vida pública.
Todos estes elementos, tanto civis como militares,
continuaram, como é natural, no seu trabalho de sapa,
tentando atingir os seus objectivos d£ maneira indirecta,
uma vez que se revelava impossível, enquanto o
Presidente Salazar fosse vivo, impô-los de maneira
directa.
Ora, só havia dois caminhos, a duplo nível, político e
militar, e complementares, para o atingir: impedir a todo o
transe modificações estruturais na política ultramarina no
sentido da construção do estado multi-racial e pluricontinental, através da defesa intransigente do statu quo,
nitidamente colonial e causa fundamental do
descontentamento crescente da população branca e
negra e principal infraestrutura do terrorismo, para que do
agravamento desta situação resultasse, como inevitável e
única solução, a independência branca dos territórios ou
a descolonização; montagem de uma máquina de guerra,
pesada e dispendiosa, que preenchesse a dupla finalidade de não poder vencer a luta de guerrilhas e tornar tão
onerosa e incómoda a guerra que dela progressivamente
afastasse a adesão das tropas e das populações. Assim
o viu também o já citado comentarista de política
internacional, ao escrever estas palavras: «El alto
comando metropolitano sin embargo, impo-nia desde
Lisboa un tipo rigido de guerra clássica, de la que
derivaban dos consecuencias opresivas: unos costes
adicionales muy elevados dei sosteni35

miento de la campana y una inquietante falta de eficácia.
No solo no se obtenian frutos positivos, sino que la
guerrilla, con sus bases de partida en los paises que la
amparaban, mantenia su potencial casi intacto, acrecia
su agresiva eficácia y, sobretodo, sumia en el descrédito
a las Fuerzas Armadas Portuguesas». (6). Assim se traiu
o Povo Português.
O afastamento, primeiro por doença e depois por
morte, do Presidente Salazar, vai permitir a aplicação de
uma das soluções anti-nacionais em causa: a
independência branca ou a descolonização. A subida ao
Poder de Marcello Caetano representava a primeira. A
sua queda, a vitória da segunda.
A solução da integração estava definitivamente posta
de parte. E o País nas mãos dos seus inimigos.
Entretanto, as Forças Armadas tinham sofrido uma
profunda evolução. Submetidos os seus oficiais a
constantes missões no Ultramar, desorientados e
inquietos, o seu descontentamento crescia, a par da
corrupção e do imobilismo que atingia, não todos, mas
muitos, ante uma ofensiva terrorista a que os políticos
não davam resposta adequada. O fantasma da derrota
de Goa perseguia-os cada vez mais, sendo convicção
generalizada entre eles de que os políticos se
preparavam para lhes atribuir uma vez mais,
(6) - ÍNDICE, n°s. 359-60, 1 y 5 de Setiembre, 1974, Madrid, pg. 36.
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e injustamente, as culpas da derrota militar e consequente perda dos territórios. 0 major, graduado em
brigadeiro, Otelo Saraiva de Carvalho faz referência a
este facto nos seguintes termos: «... e nem a queda da
índia, em Dezembro de 1961, conseguiu dissuadir o
governo dos seus propósitos que, com o maior
descaramento, responsabilizou os militares da sua
perda». (7).
A hostilidade da população branca dos territórios,
onde todos eram conhecedores directos da criminosa
ineficácia da máquina de guerra montada e de
numerosos casos de corrupção e de traição, crescia de
dia para dia. Sabia-se que os terroristas eram avisados
das operações militares por oficiais esquerdistas, na
maioria milicianos, e que eram estes que os
alimentavam no mato, deixando-lhes víveres que lhes
permitiam afastarem-se das suas bases e internarem-se
profundamente nos territórios e que a maior parte das
operações relatadas nos comunicados oficiais eram
falsas, etc, etc, etc. ...
A população da cidade da Beira, em Moçambique, no
dia 17 de Janeiro de 1974, manifestou publicamente o
seu desagrado pela situação criada. Fazendo das
Forças Armadas bode expiatório, saiu em massa para a
rua, insultando e agredindo todos os oficiais que
encontrou no seu caminho. 0 major, graduado em
brigadeiro, Otelo Saraiva de Carvalho,
(7) - MOVIMENTO, Boletim Informativo das Forças Armadas, n°. 3, 25 de Outubro de 1974, Lisboa, pg. 4.
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dando provas, uma vez mais, de nada compreender do
que se passava, fez a seguinte referência a este
acontecimento: «Los sucesos ocurridos en Beira el 17 de
enero, en que camaradas nuestros fueron atropellados
por la población racista de dicha ciu-dad, arrojaron nueva
luz sobre el panorama y permi-tieron una mejor
concienciación de mis camaradas a cerca dei sentido de
una lucha de mucho mayor alcance y volumen que la
protesta contra unos decretos. 'En fin de cuentas estaba
en juego el prestigio de las instituciones militares,
esencialmente dei Ejército». (8). Este facto revela-nos
até que ponto chegara a deterioração das Forças
Armadas e como se tratava já de um exército vencido,
vencido pelas maquinações políticas a que fizemos
referência. «El deterioro de la situación militar fue más
influyente todavia que la corrupción económica en la
actitud revisionista de las Fuerzas Armadas». (9).
A um exército vencido nestas condições, isto é, que se
não apercebeu das causas da sua derrota, só lhe resta
um caminho: procurar a todo o custo salvar as
aparências, libertar-se das responsabilidades, encontrar
uma saída para a derrota. É o que se vai passar no 25
de Abril e o que o explica.
0 exército que se encontrava mais próximo da derrota
militar era o exército da Guiné. 0 aparecimento dos
mísseis terra-ar no arsenal dos terroristas
(8) - ÍNDICE, n°s. 359-60, 1 y 15 de Setiembre de 1974, Madrid, pg. 32.
(9) - idem, pg. 32.
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fez desmoronar a já frágil frente moral dos combatentes
da Guiné. Não surpreende, desta forma, que tenha sido
nesta Província que o Movimento, chamado dos
Capitães, se iniciou.
Contribuiu para o seu aparecimento um facto de
natureza puramente profissional: um decreto emanado
do Ministério da Defesa Nacional, em Junho de 1973,
que permitia aos oficiais do Quadro do Complemento
que precedessem na escala de antiguidades os do
escalão activo, em condições que -estes últimos
consideravam injustas. O mesmo decreto continha ainda
disposições que desagradaram profundamente aos
oficiais do Quadro Permanente. Na verdade, os estudos
da Academia Militar, que tinham sido equiparados a
estudos superiores pelo Ministério da Educação
Nacional, eram transformados num curso que podia
completar-se em dois semestres. Os oficiais do Quadro
Permanente entendiam, e bem, que, deste modo, se
ridicularizavam os estudos militares, privando-os do grau
superior. Semelhante decreto teve o dom de unir hum
mesmo descontentamento todos os oficiais do Quadro
Permanente, levando-os a reunirem-se para o debaterem
e contra ele colectivamente protestarem. O major,
graduado em brigadeiro, Otelo Saraiva de Carvalho
assinalou este facto nas palavras seguintes: «Assim, o
decreto-lei n°. 353/73 vinha, por um lado desprestigiar
completamente o nível escolar da Academia Militar, aliás
já por si bastante baixo, e, por
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outro lado, afectava, directa e imediatamente, a grande
maioria dos capitães e majores, ou seja, dos oficiais do
Exército, os mais jovens. Estava obtido o tão necessário
motivo agregador». (10).
Formaram-se, então, duas Comissões Coordenadoras, uma integrada por oficiais do Quadro do
Complemento, outra por oficiais do Quadro Permanente.
A primeira era constituída pelos capitães de infantaria
Armando Marques Ramos e Virgílio Varela, e dois de
Cavalaria, capitães Pais de Faria e Alberto Ferreira; a
segunda, pelos majores Victor Alves, Hugo dos Santos,
Otelo Saraiva de Carvalho e capitão Vasco Lourenço.
Em Janeiro de 1974 fundem-se estas duas Comissões
Coordenadoras. O diferendo entre os dois grupos,
relativo à questão das promoções, nunca resolvido a
contento de qualquer das partes - apesar do decreto ter
sido alterado - tinha sido posto de lado. A união, como
tal, fizera-se, não porque o problema que levara à cisão
tivesse sido resolvido, mas porque os membros das duas
comissões tinham chegado à conclusão de que só uma
alteração da vida política do País poderia dar-lhe
solução. A partir deste momento estava em marcha a
revolta contra o regime.
O Movimento alastrou rapidamente a todos os ramos
das Forças Armadas, através de contactos pessoais dos
seus promotores, pois estavam criadas
(10) - MOVIMENTO, Boletim Informativo das Forças Armadas, n°. 3,25 de Outubro
de 1974, Lisboa, pg. 4.
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as condições básicas para a sua aceitação pela generalidade dos oficiais, especialmente os de mais baixa
patente, por serem os que mais directamente sentiam o
perigo que se aproximava - a derrota militar - e, como tal,
a urgência de uma saída salvadora.
0 Partido Comunista, através da CDE, movimento
político de oposição ao regime, introduziu-se habilmente
no Movimento dos Capitães, dando-lhes a justificação
moral que lhes faltava: a de que se impunha às Forças
Armadas a tarefa dignificante de libertar o País do seu
regime corrupto e fascista. Daí a importância que teve,
no desencadeamento do 16 de Março, aquilo a que os
capitães chamaram o beija-mão dos Generais ao
Presidente do Conselho, Marcello Caetano, cerimónia de
cumprimentos que teve lugar imediatamente antes da
demissão do General Costa Gomes e do General António
de Spínola, respectivamente dos cargos de Chefe e de
Vice--Chefe do Estado Maior General das Forças Armadas, como consequência da publicação do livro deste
último, «Portugal e o Futuro».
Os conjurados sabiam que podiam contar com a
adesão tácita dos seus camaradas, pois todos sofriam do
mesmo complexo de culpa e todos tinham consciência
de que se chegara a uma situação para a qual não havia
resposta. Mesmo os oficiais mais conscientes dos seus
deveres, como militares e como portugueses, sem dúvida
a maioria esmagadora.
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estavam dominados pela angústia de não verem surgir,
no campo político, uma solução a que pudessem dar a
sua franca e construtiva adesão.
Foi esse o crime da classe dirigente, política e miiitar.
O regime, na verdade, afastara sempre, com muita
energia e eficiência, todas as soluções apresentadas
fora do círculo governamental, quer vindas do lado
ultramarino, quer do metropolitano, defendendo
intransigentemente uma posição ambígua e, como tal,
insusceptível de mobilizar os espíritos e as vontades,
especialmente daqueles que arriscavam a sua vida e
justamente acabaram por se interrogar para quê.
A subida ao poder do Prof. Marcello Caetano suscitou
um movimento de esperança numa grande parte da
população mas, ao nível do escol, porque era um homem
controverso, criou uma divisão que lhe viria a ser fatal.
Na verdade, uma grande parte do escol nacional tinha
uma ideia sobre a capacidade política do Prof. Marcello
Caetano que se afastava muito da sua imagem pública e
duvidava abertamente, com justificado fundamento, das
suas convicções e da sua lealdade à política de unidade
nacional. Utilizando uma linguagem demagógica e ambígua em tudo o que se referia à política ultramarina o
Prof. Marcello Caetano acabou rapidamente por
transformar as desconfianças em certezas. 0 pequeno
grupo inicial, hostil à sua subida ao Poder, alar42

gou-se rapidamente, obrigando-o a apoiar-se cada dia
mais na chamada esquerda moderada, a que acenava
com uma abertura e com uma solução política do
problema do Ultramar. «Como sucede siempre que se
intenta liberalizar en pleno período de crisis y, adernas,
desde un Estado carente de autoridad moral, la
liberación desemboca en el des-bloqueo de las
instancias subvertidoras» (11). Com um governo de
oportunistas, não foi difícil à esquerda marxista
introduzir-se em postos de comando da vida política e
administrativa nacional.
Era um verdadeiro assalto.
De um dia para o outro, as montras das livrarias
encheram-se. de literatura marxista, quase diariamente
surgiam novas editoriaias esquerdistas, fomentavam-se
reuniões e debates orientados por conhecidos marxistas,
a pornografia e a droga fizeram o seu aparecimento na
vidai nacional. 0 Ministério da Educação Nacional foi
entregue ao Prof. Veiga Simão que, como Reitor da
Universidade de Lourenço Marques, não conseguira
evitar que esta se transformasse num centro de agitação
marxista. Não pôde o Prof. Veiga Simão sufocar o plano
subversivo em marcha que com toda a evidência era o
de criar nas Universidades um clima hostil à guerra em
África, pois era das Universidades que saía a maior parte
dos oficiais necessários às Forças Armadas para a

(11) - ÍNDICE, n°s. 359-60, 1 y 15 de Setiembre, 1974, Madrid, pg. 29.
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continuação da luta. Paralelamente a esta acção e com
ela coordenada, o Prof. Marcello Caetano fazia evoluir a
política ultramarina, agora abertamente, da autonomia
interna para a plena independência, fazendo aprovar na
Assembleia Nacional uma revisão constitucional que
claramente a consagrava.
0 Prof. Marcello Caetano não teve, porém, a habilidade política necessária para dominar o processo que
desencadeou, sendo por ele rapidamente ultrapassado.
Na verdade, a passagem da autonomia interna para a
plena independência exigia um ritmo de evolução que
desde logo se revelou muito lento, em relação ao ritmo
da desagregação pofítica suscitado pelas necessidades
de apoio nas forças esquerdistas, de que precisava para
se manter no Poder e levar a cabo aquela política.
A acção dos esquerdistas, comandados pelo PC,
agora no interior do próprio governo, de que fazia parte,
como Secretário de Estado, um membro do Comité
Central, o Dr. Gonçalves Ferreira, em nome das
reformas urgentes e necessárias, desorganizou
rapidamente a vida interna de Ministérios e Serviços.
Esta acção traduziu-se, acto contínuo, em reivindicações, protestos, e greves que criaram um clima de
revolta, que os espíritos mais atentos não duvidaram que
culminaria a breve trecho numa revolução.

44

No Ministério da Defesa Nacional, o Prof. Mar-cello
Caetano tinha colocado, desde a sua subida ao Poder, o
General Sá Viana Rebelo, oficial medíocre e, ao que se
diz, maçon, autor do decreto atrás referido que,
polarizando o descontentamento dos oficiais, esteve na
base da criação do MFA. Este oficial general, sem
qualidades de chefia, permitiu desde logo a infiltração de
elementos marxistas em postos-chave. Passando a
dispensar as informações da DGS sobre as ideias
políticas dos oficiais, tanto dos do quadro como dos
milicianos, não foi difícil aos elementos esquerdistas
apoderarem-se rapidamente de sectores tão importantes
como eram os da Cifra e quartéis generais. Significativo
desta situação criada foi o facto do comando da NATO
exigir que a sua documentação secreta estivesse
depositada, não no Departamento da Defesa Nacional,
mas na sede da DGS.
A rede esquerdista, rapidamente montada, passou a
agir com toda a eficiência, fornecendo ao inimigo, tanto
na metrópole como no Ultramar, todas as informações de
que este necessitava para passar a bater
sistematicamente as nossas forças em combate,
desorganizar os Serviços e provocar toda uma série de
actos de terrorismo que as afectavam directa e
indirectamente.
Sabotagens
em
navios
que
transportavam tropas e munições, em instalações
militares e paióis, passaram a ser moeda corrente.

45

As instalações do COMIBERLANT, na véspera da aua
inauguração, foram pelos ares.
O homem da rua assistia, sem compreender, mas
inquieto, ao desenrolar dos acontecimentos, desejando e
receando, ao mesmo tempo, uma modificação da
situação.
A quebra na qualidade da acção governativa, a todos
os níveis, era visível. Reduzido cada vez mais nas suas
possibilidades de escolha, o Presidente do Conselho viuse obrigado a recorrer a competências duvidosas e de
duvidosa moralidade, bem como a elementos que só
tinham como títulos o serem membros da sua família ou
do círculo reduzido dos seus amigos pessoais. Daqui
resultou um visível abaixamento de nível na condução da
coisa pública, a par de uma crescente irritação e
desespero do verdadeiro escol do País, pois que,
impotente para mudar a situação, se via identificado,
como direita, com uma indigna contrafacção.
O Presidente do Conselho foi arrastado, desta forma,
para o uso crescente de conhecidas e desastrosas
técnicas de demagogia a fim de compensar a falta de
apoio do escol nacional, com o tolo e efémero apoio de
manifestações populares encomendadas, que lhe deram
durante algum temp a ilusão de comandar os
acontecimentos. Como o talento, porém, não tem
sucedâneos, o resultado desta política não se fez
esperar. Beneficiando, por outro lado, do impulso dado à
economia pelas gerências anteriores
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e das reservas, materiais e morais, acumuladas, o Prof.
Caetano governou, de facto, com um capital que herdara
e que logo começou a delapidar.
Na verdade, a economia do País sofrera, nos 10 anos
anteriores à sua subida ao Poder, um desenvolvimento
apreciável no domínio, sobretudo, industrial, segundo o
modelo do capitalismo ocidental. A emigração, em
crescente aumento até cerca de 1968, assinalava este
desenvolvimento, repetindo em Portugal o que já
acontecera em outros países europeus no momento da
sua passagem da fase agrícola à fase industrial.
Começava, porém, aquela emigração a decrescer,
revelando que a indústria e os serviços começavam a ter
capacidade para absorver os excedentes demográficos
do sector agrícola. É inegável, porém, que a repartição
da riqueza se prestava a muitas críticas, criando um
clima de descontentamento que se agravava de dia para
dia. A posição escandalosamente dominante da banca
na economia nacional, conseguida à custa do desvio da
sua função, a de dar apoio à iniciativa privada, para se
transformar, fundamentalmente, num instrumento de
grandes e poderosos grupos, acabou por criar um clima
de nítida hostilidade pública à situação política.
A população, fortemente pressionada por todos os
factores da sociedade de consumo, que comandam
efectivamente a opinião do homen da rua do Ocidente,
acabou por perder, mercê da política de47

magógica iniciada pelo Prof. Caetano, a noção das
possibilidades reais da economia do País. Pode di-zer-se
que o Prof. Caetano foi o responsável pessoal pela
introdução de mais este desequilíbrio, de trágicas
consequências, na vida do País. A sua ideia de que o
homem da rua, no Ocidente, tendo dinheiro no bolso para
comprar bens, se não interessa pelos grandes problemas
da vida política, fazendo confiança nos que a dirigem,
levou-o a uma política de demagogia económica
verdadeiramente desastrosa. À subida lenta, mas
progressiva, do poder de compra que caracterizava a
situação anterior, substituiu--se uma política económica
que rapidamente agravava os defeitos da anterior e
anulava as suas virtudes. A especulação e a corrupção
deram passos gigantescos. Criou-se um clima de
dinheiro fácil que atingiu o seu ponto culminante com
uma desenfreada especulação montada à volta da
incorporação de reservas no capital de numerosas
empresas. Uma verdadeira euforia enlouqueceu o País
de lés a lés Só se falava de acções. Para enriquecer de
um dia para o outro, não era preciso sequer ter dinheiro,
pois a banca facilitava o crédito em operações daquele
tipo.
A população, fortemente condicionada por estes
elementos negativos e reagindo como todas as populações insuficientemente esclarecidas, passou a exigir,
de um dia para outro, a possibilidade de consumir, sem a
ligar directa e conscientemente à
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contra-partida de produzir, de acordo com as rigorosas e
tantas vezes cruéis regras da rentabilidade do trabalho. A
estes elementos altamente perturbadores do equilíbrio
social vem juntar-se a acção dos elementos esquerdistas
infiltrados nas estructuras do Estado, que suscitam
instantes e prementes reivindicações, exigindo que tudo
se ponha ao nível de eficiência e de prosperidade dos
Estados mais evoluídos. Por outro lado, ainda, um surto
de inflação, sobretudo importada, sobrepõe ao progresso
real do poder de compra uma possibilidade artificial de
consumo, desencadeando um clima de euforia altamente
prejudicial à economia do País. 0 crescente aumento do
déficit da balança comercial e a baixa contínua da
produção agro-pecuária anunciavam já uma crise de
extrema gravidade, a que se vinha juntar a crise
provocada ou melhor, agravada pelo crescente aumento
das matérias primas no mercado internacional,
especialmente das ramas de petróleo. Foi nesta
atmosfera carregada que se gerou o trovão do 25 de
Abril. A enormidade da revolução resultou da conjugação
de dois factores intimamente relacionados, a
inconsciência e o desprezo pelos interesses nacionais
dos seus autênticos promotores, os políticos e os
militares a quem estava entregue o destino do País. A
ignorância destes últimos de que a economia do País,
nos termos em que eles a pensavam, só era viável com a
integração do espaço económico português, aliou-se
desta forma à traição dos políticos que tinham impedido
conscientemente
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esta integração. Não surpreende que deste ventre tenha
saído esse monstrozinho, acéfalo e hílare, que dá pelo
nome, compreensível em boca de mãe, de Revolução
das Flores.
0 inimigo estava, de facto, instalado nos centros do
Poder muito antes do 25 de Abril e estava ali pela mão
solícita e inábil do Prof. Marcello Caetano e de
oportunistas que o rodearam e traíram.
Dominado totalmente pelo processo por ele desencadeado, o Prof. Marcello Caetano passou rapidamente de mestre a discípulo e de discípulo a aprendiz
de feiticeiro. Não surpreende, como tal, que tenha sido o
primeiro a ser devorado pela revolução que preparou,
juntando-se, ainda sem máscara de cera, à galeria dos
Kerensky, onde um dia se encontrará com todo o direito.
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CAP. II

O 16 de MARCO

Todo o País tinha conhecimento do Movimento dos
Capitães. Até o Presidente do Conselho. Sabia--se que
se reuniam em diferentes locais, particulares e
militares, sem que as autoridades tomassem qualquer
providência de acordo com as leis em vigor,
especialmente com o Código de Justiça Militar, muito
severo com actos de indisciplina desta natureza.
Tivemos ocasião de ler alguns dos documentos
escritos, produzidos no decorrer destas reuniões, que,
policopiados, eram distribuídos nas Forças Armadas e
conhecidos de numerosos civis. Afirmava-se, nestes
documentos, com toda a clareza, a intenção de
derrubar o regime político no Poder, utilizando uma
linguagem marcada nitidamente pelo pensamento
marxista.
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O Movimento beneficiava de uma total impunidade. A
Direção Geral de Segurança acompanhava a evolução
do Movimento, vigiando discretamente alguns dos
oficiais considerados como suas cabeças, mas sem
intervir.
Em Fevereiro, contudo, são detectados por esta
Polícia os Capitães Vasco Lourenço, António Ribeiro da
Silva e Clemente, sendo este último encarcerado na
Casa de Reclusão do Governo Militar de Lisboa, na
Trafaria. Os primeiros, depois de alguns dias a monte,
resolvem entregar-se e são mandados discretamente
para as Ilhas Adjacentes.
Vasco Lourenço encontra-se nos Açores com o major
Melo Antunes, actual ministro dos Negócios Estrangeiros
e marxista notório, filho de um major reformado, preso
depois dos acontecimentos do 28 de Setembro e
libertado pelo filho no dia seguinte. Melo Antunes
encontrava-se nos Açores, donde é natural, desde
Dezembro de 1973. Tanto um como o outro, apesar da
fraca oposição das autoridades às suas actividades
revolucionárias, perdem o ânimo e dispoem-se a desistir.
Os seus camaradas dos Açores, comprometidos com o
Movimento, reagem a este desânimo e incitam-nos a que
se mantenham em actividade. A convicção dos dois é,
porém, a de que o Movimento não terá êxito e, sendo
conhecidos como responsáveis pela intentona, temem as
consequências.
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O Movimento, contudo, continuava a sua marcha,
apesar destes contratempos. Vários oficiais generais
tinham sido entretanto consultados, nomeadamente os
generais Costa Gomes, António de Spínola e o então
ministro do Exército, Andrade e Silva. As respostas que
obtêm são prudentes, sendo manifesto que nenhum dos
generais citados se quis comprometer abertamente com
os conjurados. Como sempre, os generais só gostam de
encabeçar movimentos já vitoriosos, relutantes como são
àquilo que consideram coragem prematura. É manifesto,
contudo, que os generais Costa Gomes e António de
Spínola se consideravam ligados intimamente ao
Movimento através de oficiais da sua confiança, que dele
faziam parte desde a primeira hora. O general Andrade e
Silva, íntimo amigo do Chefe do Estado, deve ter mantido
os contactos com os conjurados apenas para estar a par
do que se projectava, pois era bem conhecida a sua
íntima adesão ao regime deposto.
No mês de Fevereiro, o general António de Spínola
publica o seu livro «Portugal e o Futuro», dando origem a
uma pequena crise política, a um choque entre as duas
facções a que fizemos referência no primeiro capítulo,
crise política que veio ajudar a consolidar a determinação
dos capitães de levar por diante o seu Movimento. Este
«era tolerado por el único motivo de que ai Jefe del
Estado Mayor, el general Costa Gomes, hoy segundo
hombre de la
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Junta, le convenia mantener. vivo el fantasma dei
descontento dei Ejército para frenar ai grupo de los
militares ultras, dirigidos por el Presidente Américo
Tomaz, por el ministro de Defensa Luz Cunha y por el
ex-Gobernador Militar de Mozambique, Kaulza de
Arriaga, verdadero rival de Spínola. Este último, hasta el
pasado Marzo, intento combatir a los halcones
apoyandose no en los Capitanes sino en próprio Jefe dei
Gobierno, el Prof. Marcello Caetano, que habia
comprendido que algunos paises amigos y hombres dei
gran capital multinacional estaban in-sastifechos con la
politica colonial portuguesa.
Brasil, por ejemplo, se había abstenido por primera
vez en su Historia ante la resolución de la ONU que
condenaba la política de Portugal en África. Y Brasil era
y es el faro de la penetración del gran capital en el Africa
Negra (instalación de un gran complejo industrial en la
Costa de Marfil; construcción de carreteras y puentes en
el Senegal y en Zaire; ampliación del puerto de Lomo, en
Togo; importantes obras industriales en Nigéria;
acuerdos concluídos todos el pasado ano).
Caetano manifiesta el propósito de liberalizar el
regimen y Spínola, vuelto a Lisboa en el pasado mes de
Agosto, declara publicamente que la guerra de Africa no
se puede ganar y que es necessária una solución politica
no militar. Ambos actúan de consuno, y adernas Spínola
esta unido al Jefe del Estado Mayor,Costa Gomes. Así,
cuando en Deciembre pa54

sado, los militares ultras maquinaron para imponer una
linea dura del regimen, Costa Gomes y Spínola
advirtieron a Caetano que consigue desbaratar el golpe.
Como premio Spínola es nombrado Vice Jefe del Estado
Mayor, cargo que no existió nunca en el Ejército
Português.
Caetano persigue su propósito y permite en Febrero la
publicación del libro de Spínola «Portugal y su Futuro».
Los verdaderos golpistas en sentido reformista son estos
dos hombres». (12).
Pensa-se, geralmente, que a publicação deste livro
teve uma importância decisiva e directa no desenvolvimento da crise que culminou no 25 de Abril. Cremos,
porém, e juntamente com outros, como o articulista que a
seguir vamos citar, que teve apenas uma importância
indirecta e mais a nível político do que militar. «En los
médios informativos integrados en lo que Coston estudia
bajo el título de Trusts de Prensa y Prensa de Trusts, a
los que no son ajenos algunos espanoles, se ha elegido
excesivamente el valor de «Portugal y su Futuro» y su
condición de plataforma ideológica del Movimiento de las
Fuerzas Armadas. «Portugal y su Futuro» enfim, ha sido
presentado como la biblia de la Revolución de los
Claveles. Dejando de lado las sospechas a que invita tan
grande y generalizada unanimidad, resulta en cualquier
caso estrano que los enviados especiales,
(12) - ÍNDICE, n°s. 359 60, 1 y 15 de Setiembre de 1974, Madrid, pg. 13.
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de tantos de ellos progresistas, no hagan referencia
alguna de un libro de menos porte que el del general
Spínola, pêro de mucha más decisória influencia en los
acontecimientos dei 25 de Abril: el libro rojo de la
Revolución (13), segun se le denominaba por los
oficiales implicados en la conspiración positivamente
revolucionaria». (14).
Na verdade, muito mais do que o conteúdo do livro, o
que teve maior relevância foi o ter sido possível a sua
publicação e a reacção que provocou, não nas Forças
Armadas, mas a nível político, entre as duas posições
que se degladiavam a alto nível, representadas pelos
que
preconizavam
a
aceitação
imediata
da
autodeterminação e os que preconizavam a evolução da
política colonial para uma solução de independência
branca dos territórios.
É crível, como muitos afirmam, que o Presidente do
Conselho tenha tido conhecimento do conteúdo do livro e
da autorização que o Ministro da Defesa, seu íntimo
amigo, deu para a sua publicação. Os protestos que
levantou, contudo, a nível político e a nível militar
superior entre muitos dos sustentáculos do Poder, com
particular relevância para o Chefe do Estado, levaram o
Presidente do Conselho, a instâncias daquele, e depois
de alguns dias de uma ausência estratégica no Buçaco, a
demitir o Chefe e o Vice-Chefe do Estado Maior General
das Forças Ar(131 - 0 articulista refere-se ao livro «Sociedades e Grupos em Portugal - Maria
Belmira Martins. (14) - ÍNDICE, n°s. 359-60, 1 y 15 de Setiembre de
1974, Madrid, pg. 30.
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madas, os generais Costa Gomes e António de Spínola.
Um, por ter escrito o livro e o outro, por ter autorizado e
supostamente induzido em erro o Ministro da Defesa, na
autorização ministerial requerida para a sua publicação.
0 Chefe do Estado, ante a relutância do Presidente do
Conselho em demiti-los, promovera uma cerimónia de
cumprimentos das altas patentes a que se veio dar a
designação de beija-mão, para lhe provar que as Forças
Armadas estavam com o regime e não com aqueles dois
generais. Notava-se nesta cerimónia de cumprimentos ao
Presidente do Conselho a ausência de alguns generais,
entre eles Kaulza de Arriaga e os irmãos Silvino e Jaime
Silvério Marques. Foi só após esta cerimónia de
cumprimentos que o Prof. Marcello Caetano se decidiu a
demitir os dois generais em causa. Tudo leva a crer que
o fez sob forte pressão, e apenas para se manter no Poder, já que qualquer dos dois partilhava - o primeiro havia
muito, desde a intentona de 1961, o segundo
recentemente, - do seu ponto de vista quanto à evolução
a dar à vida política do regime e, particularmente, à
resolução do problema do Ultramar.
Não custa a crer, igualmente, que, mesmo após esta
crise, o Presidente do Conselho tenha continuado a
manter contactos com o general António de Spínola,
através do ministro da Educação Nacional, Dr. Veiga
Simão, amigo pessoal deste último e que há muito se
propunha estabelecer uma ponte entre
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o Presidente do Conselho e o Movimento dos Capitães e
com este, directamente, através do major Mariz
Fernandes seu membro activo. É nestes contactos que
tem de se procurar a explicação para a atitude assumida
pelo Presidente do Conselho na manhã do 25 de Abril,
que a seu tempo nesta exposição abordaremos.
Entretanto, o Movimento prosseguia a sua marcha.
Em Março, todo o plano revolucionário está completo
até ao pormenor. Em Cascais, no «atelier» de um
arquitecto, num prédio junto às traseiras do conhecido
restaurante do João Padeiro, tem lugar uma última
reunião plenária. Nesta reunião os representantes da
Força Aérea, chefiados pelo major pilo-to-aviador
Seabra, recusam-se a aderir ao Movimento, mas
garantem que as Forças revoltosas não serão
metralhadas por aviões militares. Por sua vez, os
representantes da Armada manifestam a sua discordância com o Movimento, afirmando que não tomarão
parte nele, por não verem razões que o justifiquem.
Estas atitudes não afectam, porém, os trabalhos da
reunião plenária, visto que a participação da marinha de
guerra não é considerada essencial ao êxito do golpe e a
garantia dada pela aviação é considerada suficiente.
É nesta reunião que se apresenta o Programa do
Movimento, supostamente redigido por uma Comissão
de cinco oficiais, o coronel Vasco Gonçalves, o
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major Charais, o major Melo Antunes e os capitães
Hugo dos Santos e Pinto Soares.
Tudo leva a crer, porém, que tenha sido, senão
redigido, ao menos inspirado pelo Partido Comunista,
tendo o general Costa Gomes colaborado com a
comissão de redacção desde o início. O major Melo
Antunes, em íntima contacto com o Partido Comunista,
era o suposto autor de todos os documentos
apresentados nas reuniões do Movimento, limitando-se
os seus camaradas a aprová-los, pois raras vezes se
sugeriam alterações. Eram elaborados de forma a não
levantar suspeitas, no espírito dos militares, da influência
do Partido Comunista sobre alguns dos seus camaradas,
considerados como esquerdistas, mas não como
comunistas. O espírito de corpo que, apesar de tudo,
ainda existia nas Forças Armadas, a par da quase geral
impreparação política, facilitou enormemente estas
infiltrações, pois todos se recusavam a admitir que
houvesse comunistas entre as suas fileiras e
acreditavam ser unânime e sincero o desejo de todos de
implantar uma democracia pluralista, de tipo liberal, para
substituir a ditadura reinante.
Foi também nesta reunião de Cascais que se pôs pela
primeira vez o problema da chefia do Movimento. A
maioria dos presentes, oficiais do Quadro Permanente,
bateram-se pelo general Costa Gomes; os restantes,
oficiais do Quadro do Complemento e do Quadro
Permanente, pelo general António de Spíno59

la, sob cuja chefia tinham servido na Guiné. No decorrer
da discussão, um dos oficiais presentes exibiu um
documento com mais de duzentas assinaturas apoiando
a chefia do general Spínola. Finalmente, e após intensa
controvérsia, tomou-se a decisão da chefia conjunta dos
dois generais. Mas estava criada a primeira cisão no
Movimento que, mais tarde, como veremos, virá a ter
uma
importância
decisiva
na
evolução
dos
acontecimentos.
Foi só após esta reunião e por força da vitória, embora
parcial, do general António de Spínola, que um dos
oficiais do Movimento se deslocou expressamente a sua
casa para, pessoalmente, lhe entregar o Programa do
Movimento das Forças Armadas aprovado naquela
reunião. O general António de Spínola, alarmado com o
conteúdo e os objectivos marxistas do Programa,
resolveu alterá-los profundamente, dando-lhe um novo
conteúdo e uma nova forma.
Uma vez terminado este trabalho e porque se
aproximava a data da saida do Movimento, pediu a sua
sobrinha e sua secretaria, que o levasse no seu «Mini» a
casa do general Costa Gomes. Ali chegado e não o
encontrando, procurou-o em casa de amigos de que
sabia ser visita habitual, vindo, depois desta busca
infrutífera, a encontra-lo em casa, ao fim da tarde. Dá-lhe
conta, então, do documento que lhe tinha sido entregue
pelos «rapazes» do Movimento. Com grande surpresa
sua, o general Costa Gomes diz-lhe que nada sabe
sobre tal movimento,
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que não é intenção sua tomar parte nele e que
desconhece inteiramente o documento que o general
António de Spínola exibe. Este recorda-lhe que têm
falado frequentemente sobre o Movimento e insiste em
que não pode acreditar que desconheça o facto dos
«rapazes» os terem elegido, aos dois, como seus chefes.
O general Costa Gomes afirma-lhe que desconhece
inteiramente tal facto, que não aceita tal eleição e que
não quer ouvir falar sequer de tal assunto, pois está
inteiramente à margem de qualquer actividade
revolucionária.
O general Spínola, surpreendido naturalmente com
esta atitude, pede-lhe que, ao menos, a título pessoal,
leia o Programa que lhe foi apresentado e o que ele
elaborou para o substituir, por não concordar com o seu
conteúdo marxista. O general Costa Gomes acede,
então, subitamente interessado, a ler os dois
documentos, declarando no final da leitura que concorda
com as alterações feitas, mas que nada tem a ver, nem
com um nem com outro, pois não faz nem fará parte de
tal Movimento. Dois dias antes da saida do Movimento, o
general Costa Gomes deu baixa ao Hospital Militar da
Estrela, onde se encontrava na manhã do 25 de Abril.
Confirmou, uma vez mais, a significativa alcunha que os
seus jovens camaradas do Colégio Militar lhe tinham posto: o Judas.
No dia 15 de Março, nos arredores de Lisboa, reuniuse um pequeno grupo de oficiais para se ocu61

parem dos últimos retoques do plano a levar a cabo
quatro dias depois, a 19. São eles o tenente-coronel
Almeida Bruno, os majores Casanova Ferreira, Manuel
Monje, Otelo Saraiva de Carvalho e o capitão Armando
Marques Ramos. No decorrer desta reunião é recebido
um telefonema da cidade de Lamego, do Centro de
Instrução de Operações Especiais em que se dava a
entender que a unidade tinha resolvido entrar
imediatamente em acção, antecipando-se à data
marcada. A razão de tal decisão estaria ligada ao beijamão dos generais a Marcello Caetano, cerimónia
realizada na véspera, dia 14. O comandante do
Regimento de Cavalaria 6, tenente-coronel Lochener
Fernandes fora, indignado com a cerimónia, entregar o
seu comando ao general Comandante da Região Militar
do Porto. Este, alarmado, ordenara a prevenção rigorosa
em toda a região militar. A citada unidade de Lamego,
tendo tomado conhecimento destes factos, decidira não
obedecer à ordem do Comandante da Região Militar,
informando-o telefonicamente do facto.
Em face da situação criada com estes dois graves
acontecimentos, os oficiais reunidos nos arredores de
Lisboa, resolveram, por sua vez, precipitar os
acontecimentos, antecipando para o dia 16 o golpe
marcado para o dia 19 de Março.
0 tenente-coronel Almeida Bruno parte, acto contínuo,
para entrar em contacto com os quartéis da Guarda
Nacional Republicana, no Carmo e na R.
62

Joaquim Bonifácio, junto à Academia Militar. Nestas
unidades contacta com vários camaradas, com o
objectivo de conseguir a sua adesão, considerada
indispensável à sublevação daquelas e de outras unidades. Não consegue, porém, demovê-los de uma
atitude de prudência, obtendo apenas a promessa de
que não intervirão a fundo, no caso de haver repressão.
O major Casanova Ferreira parte para a cidade de
Santarém, com a missão de sublevar a Escola Prática
de Cavalaria. Uma vez conseguida a adesão desta
unidade, deveria partir para Mafra e assumir o comando
da Escola Prática de Infantaria. Não chegará, porém, a
deslocar-se a esta última unidade, pois receberá ainda
em Santarém uma contra-ordem.
0 major Manuel Monje que, entretanto, agregara a si o
major Jaime Neves, oficial dos Comandos, dirige-se a
Cavalaria 7, na Calçada da Ajuda, onde entra em
contacto com o comandante da unidade, coronel
Romeiras. Apanhado de surpresa e instado a dar uma
resposta imediata, o coronel Romeiras hesita e acaba
por fazer depender a sua decisão de uma consulta aos
«nossos generais» (Costa Gomes e Spínola), o que
deixa tranquilos os outros dois oficiais, pois não têm
dúvidas de que a resposta será positiva.
O capitão Armando Marques Ramos parte, entretanto,
para as Caldas da Rainha, com o objectivo de assumir o
comando do Regimento de Infantaria 5.
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Finalmente, o major Otelo Saraiva de Carvalho segue
para sua casa, pois tem apenas a missão de, conduzir o
general António de Spínola ao Porto, missão que não
chegará a cumprir e que, dada a sua pouca importância,
o poupará à prisão que atingirá todos os outros. Será
esta circunstância que lhe irá permitir, após o 16 de
Março, aceitar o convite do PC para reconstituir a cabeça
do Movimento, decapitado com a prisão dos seus
camaradas.
O coronel Romeiras, porém, põe-se acto contínuo em
comunicação com o general Andrade e Silva, ministro do
Exército, a quem dá conta do que se passa. O ministro
toma as suas providências e tudo parece comprometido.
Efectivamente, o Regimento de Cavalaria 7 tinha sido
escolhido como posto de comando da operação, para
onde, chegada a hora, se devia dirigir o general Costa
Gomes. No Porto, para o caso de um contra-tempo ou de
um fracasso, tinha sido escolhido outro posto de
comando, este dirigido pelo general António de Spínola.
O governo, alertado pelo ministro do Exército, toma as
precauções de rotina, incluindo a de deslocar na noite de
15 para 16, alguns helicópteros para Monsanto, com o
aparente propósito de preparar a fuga para Espanha, no
caso de esta vir a impor-se.
É todavia mais plausível que estes helicópteros se
destinassem a evacuar o Chefe do Estado e os seus
aderentes, já que o Chefe do Governo e alguns
ministros, a par do que se passava, acreditavam que
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o Movimento se fazia no sentido do que desejavam, não
o temendo, como tal.
Ao contrário do que acontecerá em 25 de Abril, em
que o Presidente do Conselho pode desconhecer
oficialmente o que sabe que se vai passar, dando ordens
terminantes, uma vez o Movimento na rua, para que não
seja disparado um único tiro contra os revoltosos, teria
sido difícil ao Presidente do Conselho não tomar, em 16
de Março as providências que se impunham para
impedir a sublevação.
Os oficiais responsáveis pelo Movimento que se
mantinham em Lisboa, ante a contrariedade representada pela denúncia do coronel Romeiras e consequente dispositivo de segurança montado pelo governo,
decidem cancelar a ordem de saída.
Quando, porém, o capitão Armando Marques Ramos
chega às Caldas da Rainha, o capitão Virgílio Varela já
tinha assumido o comando do Regimento, depois de ter
prendido o comandante. A contra-or-dem, que entretanto
tinha sido dada, não chega ao seu conhecimento. Desta
forma, na madrugada do dia 16, pelas 4 horas, uma
coluna militar avança, como estava previsto, em direcção
a Lisboa, com o objectivo de ocupar o aeroporto da
Portela.
A coluna, que representava aproximadamente os
efectivos de duas companhias, com um graduado para
cada quatro praças, dispunha de muito material pesado.
Era comandada pelo capitão Armando Marques Ramos,
coadjuvado pelo tenente Vítor Carva65

lho, integrando-se nela muitos outros oficiais, entre eles
os capitães Faria, Gil, Novo, e Freitas e os tenentes
Carvalhão, Mendes Pereira e Neves, bem como vários
aspirantes milicianos, sargentos do Quadro Permanente
e do Complemento e cerca de duzentas praças.
Os majores Casanova Ferreira e Manuel Monje,
apercebendo-se de que a contra-ordem não chegara a
tempo ao Regimento das Caldas da Rainha, dirigem-se
entretanto de automóvel ao encontro da coluna militar,
com a intenção de a fazer retroceder. Encontram-na já
muito próximo da portagem da auto-estrada de acesso a
Lisboa. Os citados majores têm dificuldade em
convencer a capitão Armando Marques Ramos,
comandante da coluna, a retroceder pois este afirma-se
convencido de que, ocupando o objetivo previsto, as
outras unidades comprometidas não deixariam de sair.
Finalmente, ante a argumentação dos dois majores, o
comandante da coluna decide-se a regressar ao
aquartelamento das Caldas da Rainha. Pelo caminho,
encontram apenas algumas tropas da GNR que não
intervêm.
O ambiente no Regimento é de euforia. Os dois
majores, quando a coluna chega, já ali se encontram. É
convicção de todos que as outras unidades não tardarão
a manifestar-se, apesar do contra-tempo de Cavalaria 7.
Nada se passa, entretanto, e o desânimo apossa-se,
hora a hora, dos oficiais conjurados.
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Por volta do meio-dia, o Regimento é cercado por uma
força militar comandada pelo brigadeiro Serrano,
segundo comandante da Região Militar de Tomar,
incluindo forças dos Regimentos de Infantaria 7 e 15, da
Escola Prática de Cavalaria, da Guarda Nacional
Republicana e da Polícia de Segurança Pública. O
brigadeiro Serrano dá ordem para que cortem a água, o
telefone e a electricidade ao Regimento sitiado.
Começam, então, as negociações para a rendição da
unidade revoltada. O comandante das forças sitiantes dá
um prazo para a rendição, passado o qual abrirá fogo.
Os sitiados, ainda com a esperança de que serão
secundados pelas unidades comprometidas, procuram
ganhar tempo, dialogando a major Casanova Ferreira
com o brigadeiro Serrano. Este, finalmente, adquirida a
certeza de que os sitiados apenas pretendem prolongar a
situação, decide, pelas 18 horas, entrar no Regimento à
frente das tropas de Infantaria 7. São então presos todos
os oficiais que ali se encontram, tanto os que tinham
saído com a coluna, como os que tinham ficado, num
total de trinta e três oficiais. Levados de autocarro para
Lisboa, dão entrada no Regimento de Artilharia Ligeira 1,
onde ficam 22, seguindo os 11 restantes, por serem
considerados mais perigosos, para a Casa de Reclusão
do Governo Militar de Lisboa, na Trafaria. Deste segundo
grupo fazem parte os capitães Armando
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Marques Ramos e Virgílio Varela. Na Casa de Reclusão
encontram o tenente-coronel Almeida Bruno que fora
preso na Academia Militar, por forças da Guarda
Nacional Republicana.
0 golpe não falhara, essencialmente, como muitos
podem pensar, pela denúncia do coronel Romeiras. Esta
denúncia não teria impedido as unidades comprometidas
de cumprirem com a sua palavra. A explicação do
fracasso terá de se procurar na acção exercida pelos
oficiais comprometidos com o Partido Comunista - que
dispunham até aquele momento de influência no
Movimento, mas que não dominavam o seu Comando.
Não custa a acreditar que tenham aproveitado a
oportunidade para, discretamente, apenas não agindo,
com o pretexto de que a saída era precipitada,
convencer os seus camaradas comprometidos a não
intervir. 0 próprio facto de os conjurados das Caldas não
terem recebido a contra-ordem, levanta legítimas
suspeitas de que foram traídos e os únicos que tinham
interesse em os trair eram precisamente os seus
camaradas comprometidos com o PC, com o óbvio
objetivo de uma vez presos os cabecilhas, na sua
maioria spinolistas, ficarem com as mãos livres para se
apossarem, como vieram a fazer, do comando do
Movimento.
0 facto é que os principais responsáveis operacionais
pelo golpe estavam presos e como tal o Movimento
ficava decapitado. O. PC, como vamos ver no capítulo
seguinte, vai-se encarregar de lhe dar
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uma nova cabeça, esta marxista, sabendo de antemão
que a impreparação política da generalidade dos oficiais,
não a rejeitaria, por não terem a sensibilidade ideológica
necessária para se aperceberem de que se tratava de
um tecido estranho.
0 fracasso do 16 de Março como veremos no capítulo
seguinte, irá ter terríveis consequências no desenrolar
dos acontecimentos. Pode dizer-se que neste fracasso
se afundaram as esperanças de uma autêntica
renovação da vida política do País. Os oficiais presos
representavam a oficialidade combatente, a que melhor
representava o pensamento e a vontade das Forças
Armadas.
Os jovens capitães não marxistas tinham interpretado
bem o descontentamento da Nação e não é legítimo
duvidar das suas boas intenções. Traídos pelo Poder na
sua missão e nas suas esperanças, durante os longos
anos a que se tinham devotado --na generalidade com
rara valentia e abnegação -não surpreende vê-los
lançados no que sabiam, certamente, ser uma aventura,
mas uma aventura que eles, na sua impreparação
política, julgavam poder salvar a Nação. Foram, porém,
traídos por forças em cuja existência talvez ainda não
acreditem, mas que são efectivamente as que sempre
acabam por aprisionar, nas malhas dos seus interesses,
as boas, mas mal fundadas, intenções. Da dura prova a
que estão agora submetidos, uns no exílio e na prisão,
outros na dolorosa experiência do seu trabalho quo69

tidiano nas fileiras, sempre à espera do mais provável
que é serem presos, há-de sair uma força capaz de
restituir a dignidade às Forças Armadas e de redimir a
Nação.
Os civis e os militares, temperados por este sofrimento, são a melhor garantia de que, desta dura e triste
prova, sairá um Portugal verdadeiramente renovado.
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CAP. Ill

O 25 de ABRIL

A acção do PC começa a exercer-se activamente logo
após a traição do 16 de Março. As mulheres dos oficiais
presos na Trafaria e no Regimento de Artilharia Ligeira
n°. 1 são contactadas por militantes do PC e os referidos
oficiais têm conhecimento de que os comunistas
preparam um plano para os libertar, o mais tardar no dia
1o. de Maio. Indignados com a proposta, os oficiais
detidos rejeitam-na energicamente, dando a conhecer,
sem ambiguidades, que preferem continuar presos a
receber a ajuda dos comunistas. Santa ingenuidade,
pois serão estes mesmos a libertá-los e antes do dia 1º.
de Maio, envoltos em cravos e abraços de camaradagem.
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Entretanto, nas fileiras do Movimento reina um grande
desânimo. A generalidade dos oficiais considera que
tudo está perdido e cada um espera, temeroso, que
chegue a hora da sua prisão.
O PC, porém, não desiste. 0 major Saraiva de
Carvalho é procurado por elementos deste Partido e por
eles instado a reorganizar o Movimento decapitado. 0
facto de se tratar de um oficial sem cor política definida,
medíocre e fanfarrão, muito senhor da sua pretensa
semelhança física com Napoleão Bonaparte, que servia
de motivo de troça aos camaradas da Escola do
Exército, a par de ser o único oficial da Comissão
Operacional que não fora preso no 16 de Março, fez
dele o instrumento ideal para a tomada do comando, por
parte do PC, do traumatizado Movimento. Imagina-se a
actividade que não terá desenvolvido, sob a orientação
segura e inteligente do PC, ante a perspectiva de poder
vir a ser o Napoleão da nova situação política, quem
sabe, talvez futuro Chefe de Estado do Portugal
renovado.
O facto é que o major Otelo, coadjuvado por solícitos
camaradas de armas e do PC, consegue que os oficiais
comprometidos escolham uma nova Comissão
Coordenadora de que fazem parte, entre outros, ele
próprio e o major Hugo dos Santos, conhecido como
homem das direitas, mas efectivamente um ingénuo útil.
Este último oficial, juntamente com o major Melo Antunes
e o capitão Pinto Soares, virão a ser, no Conselho dos
Vinte, os
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homens fortes do Partido. Os seus dirigentes pressionavam, constantemente, os militares do Movimento
para que apressassem a sua saída, pois caso contrário
desencadeariam no dia 1o. de Maio uma extensa acção
de terrorismo que incluía inúmeras destruições materiais
e o assassinato de numerosas personalidades da vida
política e social. 0 plano incluía igualmente uma acção
de terrorismo indiscriminado. Após várias diligências e
discussões, os oficiais comprometidos acabam por
aceitar que sejam quatro os comandantes do 25 de Abril:
os majores Hugo dos Santos, Jaime Neves, Miquelina
Simões e Otelo Saraiva de Carvalho.
0 Movimento militar dispõe, neste momento, como em
16 de Março, de muitas conivências e simpatias, mas de
poucas tropas.
0 governo tem conhecimento de tudo o que se passa,
tal como em 16 de Março, mas desta vez não surge uma
denúncia oficial que obrigue o Presidente do Conselho a
tomar decisões idênticas às da tentativa das Caldas da
Rainha. Os reiterados avisos do Chefe do Estado
esbarraram com um muro de indiferença e de aparente
cepticismo por parte do Prof. Marcello Caetano. 0 Chefe
do Estado, que na noite de 24 visitava, aparentemente
calmo, a Feira das Indústrias, revelou a pessoa amiga
que, nessa madrugada, sairia um movimento militar, mas
que o Presidente do Conselho e alguns ministros
consideravam que se tratava de um boato sem
fundamento.
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Um funcionário superior da Direcção Geral de Segurança, na tarde do dia 24, pelas 18 horas, procurou o
ministro da Defesa Nacional, dr. Silva Cunha, íntimo
amigo e fiel servidor do Prof. Marcello Caetano, a quem
comunicou oficialmente que sairia na madrugada do dia
seguinte, 25, um movimento militar. A DGS pedia-lhe
autorização para prender os cabecilhas, todos
identificados, o que seria suficente para abortar a
intentona. O ministro da Defeca Nacional admoestou-o
severamente, declarando-lhe ser intolerável que fosse
posta em dúvida a integridade das Forças Armadas. 0
funcionário da DGS saiu sob prisão do gabinete do
ministro. O próprio general Andrade e Silva, ministro do
Exército, não se deixara convencer, jogando calmamente
o «bridge», em casa de pessoa amiga, até à uma da
manhã, na noite do golpe.
Desta forma, sem a menor resistência, convergem
para Lisboa algumas colunas militares, umas escassas
companhias, formadas na sua maior parte por recrutas
incorporados havia menos de duas semanas, com
armas, mas a maior parte sem munições. Tão escassos
eram os efectivos de que dispunham, que as sucessivas
histórias do Movimento das Forças Armadas, aparecidas
em Livro e na imprensa, não lhes fazem referência
pormenorizada. O próprio Boletim do Movimento das
Forças Armadas, pela boca do major graduado em
brigadeiro, Saraiva de Carvalho, não se atreveu a dizer
mais do que o
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seguinte: «Dizer o que foi o 25 de Abril é tarefa não só
demasiado ambiciosa, como também quase desnecessária». «Por outro lado, nunca é de mais repetir e
é irrefutável que o êxito da operação 25 de Abril se ficou
devendo, em grande parte, ao comportamento da
população civil e consequente apoio incondicional ao
Movimento das Forcas Armadas». (15).
É evidente que os responsáveis pelo golpe, com
expressões daquele tipo, pretendem encobrir um facto
fundamental em todo o processo do 25 de Abril, que
bem conhecem, mas que, por motivos óbvios,
pretendem que não seja conhecido: que uma vez mais
os oficiais das Forças Armadas foram ultrapassados,
não lhes cabendo senão um pequeno papel nos
acontecimentos.
Naturalmente que este facto não passou desapercebido aos observadores internacionais. Transcrevemos,
a este propósito, o que sobre o assunto escreveu a
insuspeita revista espanhola ÍNDICE: «El estúdio de las
diversas informaciones disponibles respecto a los
sucesos del 25 de Abril permite un curioso recuento de
los efectivos humanos reales movilizados en el
Movimiento de las Fuerzas Armadas: entre 160 y 200
oficiales, incluídos los de Complemento, y no mucho
más de 2.000 hombres de tropa.. La debilidad de estas
Fuerzas, su muy escasa dotación de
(15) - Boletim Informativo do MFA, n". 3, 25 de Outubro de 1974, pg. 5.
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material acorazado y móvel y el echo de que en la
movilización inicial solo estuvieron implicadas la
oficialidad y clases incorporadas a la conspiración,
avalan la sospecha de que se contaba con la falta de
resistência dei Estado». (16).
«Pese a su minuciosa preparación, la ejecución del
plan del MFA dejó mucho que desear en la práctica. Muy
pronto se puso de manifiesto la inexperiência o
defectuosa preparación de la oficialidad para tales
menesteres. No se dispuso el armamento más conveniente y las posiciones ante los cuarteles no comprometidos o fieles en principio al gobierno se tomaron
de forma harto incorrecta. Tampoco se precedio a una
ocupación sistemática de los puntos claves.
En realidad, la situación al amanecer era
objetivamente muy débil para los sublevados. Diversas
unidades, como el Regimento Motorizado de Lanceros 7
y la Guardia Nacional Republicana, permanecían fieles al
Gobierno, que contaba adernas con todos los efectivos
de la Dirección General de Seguridad. De otra parte
permanecían en absoluto silencio la mayoria de los
efectivos de la Aviación y la Marina. Una acción enérgica
del Gobierno haberia dado al traste com el MFA. Por qué
no se produjo?. Es otro de los elementos confusos del
golpe de estado.
Muy poço después de conocidos los efectivos de los
sublevados y su distribución en la ciudad, el
116) - ÍNDICE, n°s. 359-60, 1 y 15 de Setiembre de 1974, Madrid, pg. 40.
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Director General de Seguridad se puso en comunicación
por radio con el Presidente del Gobierno refugiado en el
cuartel de la GNR. Explico la situación ai Prof. Caetano,
le informo de la fuerza real del MFA y de las unidades
afectas al Gobierno o no pronunciadas hasta el momento
y solicito de el autorización para actuar, asegurandole
que hacia las 17 horas ese mismo dia le garantizaba
dominar la situación completamente. El Prof. Caetano,
sin embargo, no dió el permiso solicitado, deseoso, dijo,
de evitar derramamientos de sangre. El Director General
de Seguridad insistió por el mismo médio cerca del Prof.
Caetano en dos o três ocasiones más, sin obtener la
respuesta apetecida. Las conversaçiones, radiadas a
través de una emisora de emergência de la Dirección
General de Seguridad, pudieran ser escuchadas nitidamente por no poças personas, incluso miembros del
Cuerpo Diplomático, a través de sus receptores
normales. Así mismo fueron grabadas por un
radioaficionado que las pasó de imediato a los oficiales
del MFA. Dicha grabación fué llevada rapidamente a
Radio Clube Português y luego a otras emisoras bajo
control del MFA y comenzó su transmisión ininterruptiva
a lo largo de casi todo el dia.
Al conocer la pasividad del Presidente del Gobierno,
las unidades que se mantenían leales se desfondaron,
se resquebrajó la moral de los ministros del Gobierno no
implicados en la conspiración y de otros sectores
políticos y administrativos, al tiempo
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que las unidades de la Aviación y de la Marina que se
mantenian a la expectativa de los acontecimientos
decidieron incorporarse al MFA». (17).
Estes os factos que explicam que tão pobres efectivos
e tão mal comandados, tenham conseguido atingir o seu
objectivo.
0 imobilismo do Governo e a atitude do Presidente do
Conselho, que até ao último momento impediu que as
forças que lhe eram fiéis actuassem contra os
revoltosos, e os outros pontos obscuros a que faz
referência o articulista da revista ÍNDICE; são-no tão só
porque se tem partido, para o seu esclarecimento, de
posições falsas, umas vezes pelo desconhecimento dos
factos, outras por não ser conveniente, a certos meios,
que surjam aos olhos do público nacional e
internacional. Sem lhes fazer, porém, uma referência
clara e directa, nada se poderá compreender do que se
passou.
A primeira ideia errada de que se parte, para a
explicação do 25 de Abril, é a de que a motivação
fundamental dos que prepararam o Movimento - o ideal
de libertar o País de um regime gasto, implantar uma
democracia pluralista, liquidar a corrupção, etc. - tenha
prevalecido para além do 16 de Março. Na verdade,
entre o 16 de Março e o 25 de Abril, aquela motivação
que se tinha sobreposto à verdadeira, a derrota militar
iminente, foi por sua vez.
(171 - ÍNDICE, n°s. 359-60, 1 y 15 de Setiembre de 1974, Madrid, pg. 40.
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posta de parte, ao ser alterado o comando do Movimento, prevalecendo apenas como motivação aparente,
como capa dos elementos comandados pelo PC: a de
instaurar no País uma ditadura marxista.
O outro facto que se pretende esconder é o objectivo que
verdadeiramente visavam as forças internacionais que
tornaram possível o êxito da sublevação militar. Ora, sem
entrar em conta com ele, não é possível compreender o que
se passou. O 25 de Abril foi, na verdade e
fundamentalmente, a tentativa que logrou, enfim, êxito entre
muitas outras que tinham fracassado, levadas a cabo pelo
'stablish-ment' euro-americano de um lado e russo do outro,
para libertar Portugal dos territórios ultramarinos e os inserir
numa situação neo-colonialista. A partir de 16 de Março,
com a mudança operada no comando do Movimento, a luta
encoberta que se travava entre os interesses daquele
'stablishmente' e os interesses russos, passa a ser
conduzida abertamente por estes últimos, sendo o
Movimento dos Capitães apenas um dos instrumentos
desta luta. 0 PC, ao dominar o comando do Movimento,
substituiu naturalmente os ideais e os objectivos que o
moviam até ao 16 de Março, pelos seus próprios ideais e
objectivos.
A caminhada que vai desde o 25 de Abril até ao
momento em que escrevemos estas linhas, não é mais
do que a progressiva conquista do Poder pelo PC, a
progressiva substituição do Programa do Mo79

vimento pelo seu próprio Programa. (18). Seguindo a sua
velha, mas sempre proveitosa táctica, de avançar dois
passos e recuar um, sempre com o engodo da
democracia e da participação do Poder na mão, arrasta
atrás de si, com a maior facilidade, os ingénuos úteis em
que se apoia e de que se serve para comandar sempre
os acontecimentos. Os partidos políticos ditos
democráticos
têm-se
prestado,
ordeira
e
disciplinadamente, às exigências desta táctica. O CDS
(Centro Democrático Social), o PPD (Partido Popular
Democrático) e o PS (Partido Socialista) têm sido os
mais preciosos auxiliares do PC na sua escalada do
Poder. Não tardarão, como mandam as regras do jogo
que aceitaram, em serem suas vítimas. 0 Comandante
Correia Jesuíno, ministro da Comunicação Social, o
disse claramente na comunicação à imprensa que
prestou poucos dias antes das eleições e a que se refere
o telegrama da agência EFE, publicado, entre outros,
pelo diário ABC, e que a seguir se transcreve:
«El Movimiento de las Fuerzas Armadas (MFA)
lamenta haber autorizado la constitución de los par18) - Da entrevista concedida por Otelo Saraiva de Carvalho ao «Jornal
do Brasil», de 11 de Outubro de 1974:
«Sim, o General travava o Movimento, tornava difícil o
funcionamento da Revolução. Era preciso afastá-lo. Mas é justo dizer
que não era o General que descumpria o Programa do MFA.
Acontece que antes do 25 de Abril os oficiais do Movimento
acertaram o Programa com o General, porque precisavam dele.
Então foram feitas muitas concessões, o Programa não saiu come
queríamos. Os factos, porém demonstraram que estávamos certos,
que não deveríamos ter concedido. 0 que estamos fazendo é uma
volta às inspirações iniciais do Movimento, o Programa como era
antes, principalmente na descolonização e na política antimonopolista».
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tidos políticos, a la caída del regimen de Caetano. El
Movimiento estima haber cometido um error al
comprometerse en la via del pluralismo de partidos que
«se han mostrado demasiado intransigentes», poço
eficaces y en cuyas filas chocan las querellas intestinas.
El ministro de Información, capítán Jorge Correia, ha
expressado a la prensa el amargo desengano que
súfren los militares portugueses.
«Creemos ahora que fue un error permitir la formación
de partidos después del 25 de Abril», ha dicho el
ministro.
Después de afirmar que el MFA es el único representante de la voluntad popular, el capitán Correia ha
formulado acerbas criticas a los partidos políticos,
exceptuando al partido comunista, para el que no tiene
más que elogios. «El partido comunista es disciplinado,
actua rapidamente, competentemente y es puntual», ha
declarado el ministro, quién agrego que «los otros
partidos se han mostrado tan ineficaces que nos hemos
tenido que apoyar en los comunistas para hacer
funcionar la maquinaria gubernamental».
El ministro ha continuado diciendo que los militares
tienen la impresión de que los partidos han transformado
la campana electoral para la designación de una
Asamblea constituyente en una lucha de partidos por el
Poder, lucha que no tiene absolu81

tamente en cuenta lo que realmente se juega en
Portugal. «Deben luchar por el bien común de Portugal.
La extrema izquierda combate el Movimiento de las
Fuerzas Armadas. Los otros partidos se muestran de
acuerdo con ellos, pêro se combaten entre si y se
olvidan de los objectivos principales».
Las declaraciones de Correia han sido formuladas en
relación con la sugerencia expuesta por el almirante
Rosa Coutinho, una de las figuras más relevantes del
Consejo Militar, en el sentido de que el Movimiento de
las Fuerzas Armadas deberia constituirse en partido civil.
El ministro estima que esto no es exactamente lo que el
almirante quiso decir, sino que «seria muy práctico para
Portugal tener un partido civil que representase al país
entero». (19).
A presença do 'stablishment' euro-americano no
processo que levou ao 25 de Abril foi assinalado pela
imprensa internacional e teve uma importância decisiva
na sua organização e no seu êxito.
Vejamos o que a este respeito nos diz ainda a revista
ÍNDICE: «Para llevar a cabo su proyecto, Spínola, en el
plan interno, a fines de Marzo, toma contactos con el
Movimiento de los Capitanes. Estes eligen un Comité de
Vigilância de la línea política del General (20), una
espécie de comité político de cua(19) - «A B C», Madrid, 11 de Abril de 1975, pg. 43.
(20) - Note o leitor que, nesta data, fins de Março, já não eram os oficiais fiéis ao
general Spínola que comandavam o Movimento, mas os oficiais fiéis ao PC, visto que
em 16 de Março aqueles tinham sido presos.
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tro militares - major Saraiva de Carvalho, tenientescoroneis Garcia dos Santos y Lopez Pires y capitán de
navio Vitor Crespo - y se ponen a disposiçión de Spínola.
En el plan internacional el ex-Vice presidente del Estado
Mayor vuelve a reanudar los contactos internacionales
que ya había solicitado cuando pensaba con Caetano en
el camino de las reformas.
En los primeros dias de Abril sus encuestas en las
capitales más importantes de Occidente obtienen la
misma contestación. Responden los financieros: si, una
solución política del problema colonial português seria
bien venida. Responden los políticos: si, una
liberalización controlada del regimen português facilitaria
su integración en Europa.
En Roma, monseñor Pereira Gomes (21), Jefe del ala
liberal de la Iglesia Portuguesa, defiende el plan Spínola
ante el Cardenal Villot. Pereira recibe el aliento del Santo
Padre, muy preocupado por la paz y el bienestar de sus
hijos africanos».
«Solo queda el problema de la NATO: Spínola hace
que se ponga en contacto con el próprio Secretario
Joseph Luns uno de sus amigos de las Finanzas - el
Director de los Astilleros Navales Portugueses, Lisnave,
Thorsten Andersan - que participa en Megève, en
Francia (del 19 al 21 de Abril), en una misteriosa reunión
de importantes hombres de
(21) - O editoríalista refere se ao Bispo do Porto, D. António Ferreira Gomes.
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la política, de la diplomacia y del mundo de los negócios
internacionales reunidos en un igualmente misterioso
club: el Club de Bildelberg».
«Del 19 al 21 de Abril Megève es vigilado por la policia
francesa como se el visitante fuera un Jefe de Estado.
En efecto, en el Hotel Mont de Arbois, Propriedad de
Edmondo Rothschild, se reunen la flor y nata de la
política y de las Finanzas occidentales. La reunión es
discreta, a puerta cerrada: los periodistas no hablarán de
ella; pêro es allí donde se decide la suerte del mundo
occidental. Desde 1954, dia de la primeira reunión en el
Hotel Bildelberg, en la ciudad holandesa de Oosterberck,
bajo la presidência del príncipe Bernardo de Holanda, los
hombres más influyente de Occidente se reunen una vez
al ano para estudiar la situaçión política y financiera y
estudiar o aprobar programas para el futuro.
Bastan los nombres de los participantes de este ano
en la reunión del Club para darse cuenta de su
importância. Son los Siguientes: Nelson Rockfeller,
Gobernador del Estado de Nueva York; Frederik Dent,
Secretario Norteamericano de Comercio; el General
Andrew Goodparter, Comandante de las Fuerzas aliadas
en Europa; Denis Healey, ministro de Hacienda inglês;
Joseph Luns, Secretario General de la NATO; Richard
Ford, Presidente en Europa de la General Electric;
Helmut Schmidt, ministro de Hacienda alemán, hoy
canciller trás la dimisión de Brandt; Franz Joseph
Strauss, definido como hom84

bre de negócios alemán; Joseph Abs, Presidente de la
Deutsch Bank; Guido Carli, Gobernador del Banco de
Itália; Giovanni Agnelli, Presidente de la Fiat; Eugénio
Cefis, Presidente de Montedison y, adernas, Thorsten
Andersan, hombre de negócios português que sondea a
Joseph Luns sobre las posibles reacciones de la NATO
ante el posible cambio del regimen en Lisboa.
La respuesta de Luns, ciertamente positiva, se ve
confirmada en los echos por el comportamiento, ya
citado al comienzo, de las naves de la NATO ante la
capital portuguesa en las primeras horas del golpe de
Estado. Su presencia es un silencioso disuasivo contra
quienes, entre los generales ultras, hubiesen intentado
oponer resistência a Spínola. Los generales conocen la
presencia de las naves y saben interpretar bien su salida
de Lisboa al alba el 25 de Abril. Es claro que la NATO
sabe bien quienes son los golpistas, que conoce su
programa y que lo aprueba. La reunión del Club de
Bildelberg ha cumplido su fin y Spínola en este momento
tiene via libre» (22).
A intenção do 'stablishment' euro-americano ressalta
claramente das palavras transcritas. É evidente que os
indivíduos ou individualidades que nele participaram
basearam a sua opinião ou decisões nas informações
que lhes teriam sido dadas sobre o Mo(22) - ÍNDICE, n°s. 359-60, 1 y 15 de Setiembre de 1974, Madrid, pg. 14 e 15.
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vimento e a sua chefia. Nunca pensaram, certamente,
que os planos da NATO, cuidadosamente guardados na
sede da DGS, em Lisboa, viessem a cair nas mãos dos
russos. Assim aconteceu, porém, pois já se sabe que foi
assinalada em Moscovo a presença dos mapas e planos
ultra-secretos da NATO.
O funcionário superior que se encontrava naquele
momento à frente da D.G.S. pensou ainda em destruir
esta e outra documentação secreta. Conhecedor, porém,
da atitude do Presidente do Conselho, não custa a crer
que tenha pensado, como é lógico, que este desejava a
vitória do Movimento e, como tal, nele confiasse. Foram
assim parar às mãos dos agentes de Moscovo que
colaboraram secretamente com o comandante
Conceição e Silva na Comissão de extinção da DGS,
todos os documentos da NATO e muitos outros
certamente altamente confidenciais.
Como vamos ver no capítulo seguinte, não custa a
crer que os senhores do 'stablishment' se tenham
enganado como se enganou o general Spínola, ao julgar
que continuava a ser o chefe do Movimento, depois do
16 de Março.
O PC revelou-se, como sempre, o mais hábil.
Os Capitães não se aperceberam, ao tomarem conta
do Poder, que não passavam de continuadores da
situação anterior, no que ela tinha de negativo, como o
revela com toda a evidência a pressa com que alijaram
os territórios ultramarinos. No

grande banquete dos interesses este era o prato de
resistência. Os capitães não se aperceberam que ao
servi-lo estavam a obedecer ao programa dos grandes
interesses internacionais: o da Rússia Soviética, que, a
coberto da sua ideologia, apenas cumpre o seu
programa imperialista e o do clube euro-americano que,
a coberto de outros mitos, cumpre igualmente o seu.
Temos de reconhecer que a força destes mitos é tão
grande que as populações de pequenos países, como o
português, acabam por perder o sentido dos seus
legítimos interesses, bem como o equilíbrio mental, o
sentido da justa medida e até a intuição no julgamento
das situações e na avaliação do valor e da integridade
dos que aparecem na cena política a falarem em seu
nome. 0 25 de Abril é, neste domínio, um exemplo
pungente. A mediocridade, a ignorância e a imbecilidade
mais chapada da nova classe dirigente parece não ter
sido notada pelo homem da rua (entenda-se dos centros
urbanos), antes parece por ele ter sido adoptado como
expressão no poder da sua própria mediocridade e
insuficiência. Nesta identificação, talvez se sinta como
um verdadeiro detentor do Poder, sacrificando ao que se
sabe ser um erro com dolorosas consequências, o momentâneo prazer de dar satisfação à sua tola vaidade.
Ocupa, por isso, quando é porteiro, um lugar no
Conselho de Administração; quando é enfermeiro, um
lugar na direcção do Hospital; quando é
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aprendiz, o de dirigente da oficina; quando é servente,
um lugar na direcção da Faculdade; quando é militar, um
chorudo lugar, disputado a soco, num Conselho de
Administração.
Como surpreender-nos? Ao mesmo título, o coronel
Vasco Gonçalves, medíocre oficial de engenharia e
desequilibrado mental, ocupa a Presidência do
Conselho; o comandante Jesuíno, oficial de baixa
patente na Marinha e inteiramente desconhecido mesmo
nesta, agarra a pasta da Comunicação Social; o major
Melo Antunes, oficial igual a tantos outros, que nem pelo
saber nem pelo sabre jamais se distinguira, produz um
plano económico de emergência que não chegou a
emergir e, a seguir, sem mais aquelas, ocupa a pasta
dos Estrangeiros; um tenente-coronel farmacêutico, de
uma ignorância pasmante fora da botica do Regimento,
senta-se na cadeira do Ministério da Educação e Cultura
de maneira tão desastrada que logo é substituído por
outro que apenas dele se distingue fisicamente; e por aí
fora, de cima para baixo e para todos os lados, pois em
todos os postos de importância na vida do País se
encontram militares medíocres, porteiros, delinquentes,
lésbicas agressivas e prostitutas diplomadas. É a versão
pronográfica do negativo anterior. Nesta montureira da
mediocridade até os cravos se desvalorizaram.
Tal é a Revolução Portuguesa que a imprensa de
trusts e os trusts de imprensa, por ordem do capital
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que a sustenta, tanto e tanto louvou enquanto julgava
que ela servia os seus interesses. A mediocridade e a
insuficiência dos novos dirigentes foi cuidadosamente
escondida da opinião pública internacional, pois era
nessa mediocridade e nessa insuficiência que jogavam
os interesses, pois só através delas era possível trair de
maneira tão clamorosa e indigna os legítimos interesses
do aliado e amigo.
Os senhores do Clube de Bildelberg, o Prof. Marcello
Caetano, e os seus amigos, os capitães do Movimento
até 16 de Março, todos foram habilmente ultrapassados
pelo PC.
Acabado o processo, só haverá uma vítima digna de
lástima: o Povo Português!
E este terá, então, de averiguar seriamente se foi a
NATO como organização ou os seus dirigentes, que
intervieram nos assuntos internos do seu País, apoiando
a subversão comunista em Portugal e rever a sua
posição à luz das conclusões a que se chegar. A História
revela-nos que, muitas vezes, é preferível negociar com
o inimigo, a confiar em falsos amigos. Não há duvida de
que se Portugal tivesse seguido a política de chantagem
que tantos outros pequenos países adoptaram para
explorar as divergências, de interesses económicos e
ideológicos, entre os dois grandes imperialismos, não
teria chegado à situação em que se encontra. Poderia
ter uma autêntica ditadura no Poder, que escravizasse o
Povo, que delapidasse ajudas internacionais e se
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desse às maiores fantasias, que nem por isso deixaria
de ter o apoio solícito de um e de outro. Poderia ter à
vontade e até com o louvor da imprensa de trusts e dos
trusts de imprensa, em vez de trinta e dois presos
políticos, três ou trinta mil; podia enforcar e fusilar os
seus adversários, reduzir a população à fome e ao
desemprego, que até teria a benção de monsenhor
Casaroli; podiam os seus dirigentes fazer tudo o que
lhes desse na gana, que tudo seria sempre considerado
uma crise de crescimento e uma promissora experiência
política que valia a pena apoiar e estudar.
O segredo está em dirigir a política pondo de lado os
princípios e formulando-a apenas nos interesses. As
pequenas nações que querem sobreviver nesta selva,
só o conseguem quando os seus dirigentes se dispõem
a utilizar os trunfos que têm na manga, em permanentes
e frias operações de chantagem política.
Portugal, porém, não quis seguir este caminho,
consciente da sua dignidade e dos imperativos da sua
cultura e da sua História e consciente também de que a
defesa da sua posição era, não só justa, como
necessária à sobrevivência do mundo livre. Infelizmente,
a maioria dos dirigentes políticos dos países do
Ocidente não são hoje mais do que «ma-rionettes» nas
mãos dos grandes interesses financeiros, indiferentes à
sobrevivência da nossa civilização, jogando com os
interesses e a vida dos povos
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do mundo, com a frieza e a indiferença com que
conduzem os seus negócios. Portugal foi vítima desses
interesses e continuará a sê-lo se não assumir, após
esta dolorosa experiência, o comando da sua própria
História. Esta 6erá a sua grande batalha do futuro!.
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CAP. IV

DO 25 de ABRIL ao 28 de SETEMBRO

Como vimos nos capítulos anteriores, foram as
conivências a alto nível, nacional e internacional, e não o
plano militar dos Capitães, que fizeram do 25 de Abril
uma data histórica, sem dúvida a mais triste da História
de Portugal, como agora se começa a ver, dentro e fora
do País.
As circunstâncias em que o general Spínola assumiu
o Poder explicam, como vimos já, o que se passou em
25 de Abril, como explicam o que se passou entre esta
data e o 28 de Setembro, em que resignou da Chefia do
Estado.
Vejamos, porém, mais pormenorizadamente, o que se
passou.
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Uma vez o comando do Movimento nas mãos dos
oficiais fiéis ao PC, estes, habilmente, não puseram de
parte o general António de Spínola. Era evidente que de
todos os candidatos à Chefia do Estado era o que se
encontrava em melhores condições para dar, tanto no
plano interno, como no internacional, um aval aceitável à
Revolução. Não se tratava já, porém, para os verdadeiros
chefes do Movimento, de um líder, mas apenas de um
instrumento a ser devidamente utilizado. A generalidade
dos oficiais não marxistas das Forças armadas, a quasi
totalidade, bem como os dirigentes dos Partidos não marxistas, como o CDS, o PPD e o PS, não se aperceberam
de que no processo desencadeado o general António de
Spínola era um factor fundamental para a implantação de
uma democracia pluralista e por isso lhe não deram o
apoio franco e decisivo de que precisava para atingir
aquele objetivo.
A gararrtia de que o general se manteria, uma vez na
Presidência da República, dentro dos limites da
autoridade que convinham ao PC, estaria na presença a
seu lado do Comité dos Oficiais a que fizemos referência
e muito especialmente do general Costa Gomes que, ao
mesmo tempo, ficaria de reserva, para ser utilizado a seu
tempo, como de facto veio a acontecer. O PC, como se
sabe, foi sempre muito hábil em manobras desta
natureza.
O general António de Spínola que, logo após a vitória
do 25 de Abril, se deve ter dado conta de que
94

já não era o chefe indiscutível que fora até ao 16 de
Março, aceitou certamente a situação com a ideia de
ganhar tempo-, para se apoderar progressivamente da
chefia perdida. Contava para tal com o apoio dos oficiais
que lhe eram fiéis, com os apoios representados pelos
senhores do Clube de Bildelberg e com a opinião
pública, que sabia ser fortemente anti-comunista. O
general António de Spínola tinha, porém, perfeita
consciência das dificultades que iria encontrar, pois
disse-me, pessoalmente, na Cova da Moura, no dia 27
de Abril, quando na qualidade de Secretário Geral do
Movimento Federalista Português, mais tarde Partido do
Progresso, me recebeu com outros dois dirigentes do
Movimento, José Va-lle de Figueiredo e Luís Sá Cunha,
que «não tinha nenhum poder efectivo, mas que ia tentar
hierarquizar o caos em que o país estava mergulhado».
Desta forma, logo que foram libertados os oficiais
presos em 16 de Março e que tinham sido os verdadeiros promotores do Movimento, todos fiéis à sua
pessoa e ao seu pensamento, os chamou a funções de
importância na consolidação da operação militar: o
tenente-coronel Almeida Bruno e o major Manuel Monje
são designados para organizar os serviços da Cova da
Moura, onde se instala o Governo Revolucionário e, mais
tarde, os serviços da Presidência da República, em
Belém; o major Casanova Ferreira assume o comando
da ocupação do aeroporto e, em seguida, o comando da
PSP de Lisboa; os capitães
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Armando Marques Ramos e Virgílio Varela passam a ser
elementos preponderantes no Centro de Coordenação e
Controle Operacional, órgão militar supremo nos dias
que se seguiram ao 25 de Abril; os capitães Gil e Freitas,
bem como o tenente Carvalhão, assumem importantes
posições de comando no Regimento de Infantaria 5, nas
Caldas da Rainha. Muitos outros oficiais que lhe são
afectos são designados para postos preponderantes,
tanto no esquema militar como político, na tentativa de
tomar posições que lhe permitam, chegado o momento
oportuno, assumir, efectivamente, não só a chefia do
movimento, como o comando da vida política do País.
O período que vai da sua subida à Chefia do Estado
até à primeira mudança de governo, em Julho, é
preenchido por uma luta tenaz de bastidores, com a
Comissão Coordenadora do MFA, dominada totalmente
pelo PC. De crise em crise, crises de que a opinião
pública mal se apercebeu, o general Spínola vai
perdendo posições em vez de as ganhar. 0 seu poder
enfraquece-se a tal ponto que se impõe ou uma
modificação no quadro constitucional existente ou a
renúncia ao mandato presidencial f Era manifesto que
nas condições em que se mantinha a chefia do Estado
não era possível levar a cabo o seu plano.
No domínio governamental a situação era idêntica. O
primeiro-Ministro, Prof. Palma Carlos, mestre eminente
da Facultade de Direito e democrata de
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sempre, rapidamente verificou que a palavra democracia
uma vez mais não passava de um instrumento nas mãos
do PC para se apoderar do Poder e que o governo, nas
condições existentes, não podia governar. Não querendo
assumir a responsabilidade do caos que voluntariamente
se preparava, resolveu dar os passos que considerou
necessários para a criação de condições que lhe
permitissem efectivamente governar. De acordo com o
Chefe do Estado e aliado aos ministros do Partido
Popular Democrático que partilhavam das suas
preocupações, levantou em reunião conjunta dos órgãos
constitucionais, o problema da impossibilidade em que o
governo se encontrava de cumprir com a tarefa que lhe
tinha sido cometida. A sua permanência dependia de
serem aceites as condições que considerava
indispensáveis para conduzir a incipiente democracia
segundo as regras do jogo democrático. Sobressaía
nestas condições a da realização, a curto prazo, de um
referendum que conferisse ao Chefe do Estado o poder
de Chefe eleito pelo Povo e ao mesmo tempo desse ao
País uma Constituição provisória que definisse os limites
da acção política a levar a cabo até à eleição das
Constituintes. Só desta forma o Prof. Palma Carlos
entendia que se podia emergir do atoleiro das leis
fundamentais saídas da Revolução do 25 de Abril,
impostas por uma minoria de militares, sem legitimidade
democrática, e constantemente alteradas e violadas
sempre que entravam em conflito com os interesses
daquela minoria dominada pelo
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PC, que não tinha outro objectivo senão o de se
apoderar progressivamente do Poder para instaurar uma
ditadura marxista.
Discutidas as propostas pelos membros da reunião
conjunta, procedeu-se então à votação, que foi desfavorável, a Palma Carlos apenas por um voto, o do
general Costa Gomes. Uma vez mais, este general traía
o Chefe do Estado, pois se tinha anteriormente
comprometido com este e com o Primeiro Ministro a
apoiar as alterações propostas. Abriu-se desta forma a
primeira crise do governo, consolidando-se a posição
dos que, como o PC e na altura o PS, seu satélite,
pretendiam que o governo não fosse mais do que um
instrumento totalmente subordinado à Comissão
Coordenadora do Movimento das Forças Armadas.
0 Chefe do Estado, perante tão grave acontecimento
como era a saída do Prof. Palma Carlos da chefia do
governo, tentou ainda anular esta vitória do PC,
indigitando para o cargo de Primeiro Ministro um oficial
da sua confiança o tenente-coronel Firmino Miguel,
figura de grande prestígio entre os seus camaradas
pelas suas qualidades de inteligência e de comunicação
humana. A tentativa, porém, não teve êxito, dada a forte
oposição que o PC conseguiu levantar entre os oficiais
do Movimento das Forças Armadas, explorando a fundo,
entre estes, na sua maioria totalmente despolitizados, o
receio de que o general Spínola pretendia, com esta
manobra, apo98

derar-se do mando como ditador, ao escolher para
Primeiro-Ministro um oficial bem conhecido pela fidelidade que lhe dedicava. A imprensa fez-se eco desta
preocupação, chegando o semanário «expresso» a
afirmar insidiosamente que se corria o risco de ver a
situação transformar-se num regime de poder pessoal,
dominado inteiramente pela personalidade do general
Spínola.
Pressionado pela Comissão Coordenadora, pelo
general Costa Gomes e por todas as correntes esquerdistas, o general Spínola viu-se obrigado a renunciar
ao seu projecto e a aceitar o coronel Vasco Gonçalves
como Primeiro-Ministro. íntimo amigo deste, Costa
Gomes tinha dado ao general Spínola todas as garantias
de que o coronel, não só não era membro do PC, como
não consentiria que este Partido lhe indicasse, sob
qualquer forma, o caminho a seguir. Convencido ou não,
o general Spínola anuiu. Á vitória da Comissão
Coordenadora e do PC juntava-se, contra o general
Spínola, o reforço da posição do general Costa Gomes
que passava a ter agora, como chefe do governo, um
velho aliado das suas sujas manobras políticas e,
segundo se diz, de outras não menos sujas, noutros
domínios.
Vai ser esta aliança da traição, que permitirá ao
general Costa Gomes dar o golpe de misericórdia no
homem que o ultrapassara no prestígio público e na
hierarquia do poder e de quem se fizera amigo e
confidente apenas para melhor o trair. O 28 de Se99

tembro não passará de um epílogo dessa traição
habilmente arquitectada por Costa Gomes, um Judas de
quatro estrelas, e pelo seu lacaio esquizofrénico Vasco
Gonçalves, sempre hesitante entre a fidelidade política
ao PC e a fidelidade canina ao seu dono. Submetido a
este duplo condicionamento, quando as duas fidelidades
não estão em fase, gera-se um drama que todo o País
conhece nas suas manifestações externas: entre frases
desconexas, coça-se, gesticula e saliva. Ninguém sabe,
excepto Costa Gomes e o PC, que é o cão de Pavlov
submetido a estímulos contraditórios.
O novo governo, nos seus postos-chave, só tem
marxistas. 0 Primeiro-Ministro assombra o País com os
seus discursos sem ideias e sem gramática, mas
marcados de principio a fim com «slogans» mal digeridos do arsenal comunista. 0 Ministro da Justiça, o
advogado Salgado Zenha, que, quando na oposição ao
regime anterior tantas vezes criticara os seus governos
pelo que considerava ingerências intoleráveis do
executivo no judicial, tira a máscara democrática para
mostrar, sem vergonha, a sua face marxista. As
providências que toma provocam desde logo uma forte
reacção na magistratura. Esta verifica que o ministro vai
aplicar um regime de ilegalidade, a coberto da legalidade
revolucionária, que cobrirá todas as arbitrariedades.
Para fazer o frete ao PC, de que é certamente elemento
preponderante do seu aparelho clandestino, embora se
apresente como di100

rigente do PS, dá ordens directas pelo telefone aos
directores das prisões para que libertem, em condições
tão latas que quase todos são abrangidos, presos de
direito comum, passando por cima dos trâmites legais
exigidos para a libertação de qualquer detido. Lança,
desta forma, no mercado do crime nacional, milhares de
bandidos que logo são recrutados pelo PC para as suas
brigadas revolucionárias. O índice de criminalidade,
política e comum, subiu, como é natural, de uma maneira
assustadora. 0 ministro virá a declarar, após o 28 de
Setembro, com um despudor inacreditável, que em
Portugal não há presos políticos, classificando os que
são detidos por actividade política como membros de
associações de malfeitores, o que os inclui
automaticamente na categoria de presos sujeitos ao foro
militar. O defensor do habeas corpus, quando na
oposição, admite agora a existência de milhares de
presos sem culpa formada, sem assistência judicial,
médica e religiosa, sem o direito mesmo a receberem os
membros da sua família, que frequentemente não
chegam sequer a saber onde se encontram presos. 0
defensor de uma legalidade democrática, quando na
oposição, admite agora que em prisões do Estado,
embora não dependentes do seu ministério, criminosos
de direito comum, arregimentados por partidos de
extrema esquerda - entre eles vários assassinos, como
Jean Jacques Valente, executor, por ordem do PC, do
capitão Almeida Santos - interroguem presos políticos,
montem um sistema de vigilância interna nas
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prisões e se oponham frequentemente a ordens de
soltura passadas pelas autoridades competentes. Uma
vez que a sua competência como jurista é indiscutível,
este ministro da injustiça institucionalizada ficará entre
todos os que têm participado nesta bacanal de
ilegalidade, como o criminoso mais consciente dos seus
crimes. Não nos surpreenderia que viesse um dia a ser
citado nos manuais de direito como um exemplo de
perversão jurídica.
Os ministros Mário Soares, Almeida Santos, Melo
Antunes e o pobre Otelo, figuras sinistras da descolonização, à margem de qualquer discussão pública e
violando o Programa do Movimento das Forças Armadas,
no silêncio das alfurjas e dos conluios secretos,
executam apressadamente acordos que põem fim à
presença portuguesa, longa de cinco séculos, nos
territórios ultramarinos. O Povo, de que tanto falam e que
sempre invocam para justificar as suas iniquidades, não
é informado senão dos voos que a troupe de liquidatários
faz de uma capital para outra e que a imprensa classifica
de extraordinária actividade diplomática.
Não há da parte deste bando a mínima preocupação
de salvaguardar seja o que for que diga respeito aos
legítimos interesses adquiridos ao longo daqueles cinco
séculos; antes há a preocupação obsidiante de tudo
fazer e decidir à margem deles e do conhecimento da
Nação. Foram bem escolhidos. Almeida Santos, ministro
da Coordenação Interterritorial, é
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um antigo advogado de Moçambique, onde fez enorme
fortuna em negócios mais do que duvidosos com o seu
sócio e amigo Soares de Melo, que fez governador geral
do território. Em 1969, em vésperas de eleições, o
matutino «Notícias», de Lourenço Marques, publicou
fotocópias de correspondência trocada entre Almeida
Santos, Adrião Rodrigues, José Craveirinha e o dirigente
da Frelimo, Marcelino dos Santos. Pertencia ao
contencioso de todas as grandes companhias do Sul do
Save que aproveitaram não só do sua competência
como perito, como também da sua conhecida falta de
escrúpulos. Em 1966, a República da África do Sul
emitiu contra ele um mandato de captura por tráfico de
pretos e burla de que foram vítimas numerosos
paquistaneses, seus clientes. Foi através da Frelimo que
transferiu para bancos europeus toda a sua enorme
fortuna, atraiçoando a Pátria sob todas as formas
possíveis.
Avulta como seu digno parceiro o advogado Mário
Soares, ministro dos Negócios Estrangeiros, que paranão entrar em conflito com os oficiais marxistas do
Movimento se prestou a transigências que, estou certo, o
desvalorizaram perante a grande massa dos filiados do
grande partido de que é dirigente.
0 major, no Exército, - e menor, na dignidade -Melo
Antunes, içado a ministro sem pasta, foi juntado ao
grupo
por
mandato
expresso
da
Comissão
Coordenadora, como solícito e atento servidor daqueles
dois liquidatários da sua Pátria. Do acólito
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deste último, o major Otelo, nada diremos, pois ficaríamos com escrúpulos de não interpretar correctamente
a insuficiência no seu estado puro.
Foi com este bando de inconscientes que se pôs
termo a uma obra de séculos, não isenta, como todas as
obras humanas, de terríveis defeitos, mas também cheia
de grandes virtudes e de grandes êxitos, saídos de
sacrifícios sem conta de muitas gerações de
portugueses, que se lhe dedicaram com determinação e
amor. Foi esta obra que aquele naipe de criminosos quis
destruir. Ficarão a pesar na sua memória, já que de
consciência se não pode falar, os milhares de mortos
que em Moçambique, na Guiné e em Angola, foram
sacrificados em honra dos acordos de traição que
firmaram.
Em Moçambique, o miserável comparsa de Almeida
Santos, Soares de Melo, não se aguentou muito tempo
como governador geral. A deterioração rápida da
situação obriga o governo de Lisboa a substituí-lo, com o
pretexto de que se impõe, para a execução rápida da
descolonização, a nomeação de um alto comissário que
seja membro das Forças Armadas e que seja investido
de poderes muito mais latos do que os de um
governador geral. Após várias hesitações, é nomeado
um oficial de marinha, Vítor Crespo, inteiramente
desconhecido, que de simples comandante passa a vicéalmirante. É, porém, o homem com as qualidades
negativas indispensáveis para levar por diante um plano
de traição aos seus
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camaradas, aos seus compatriotas e à sua Pátria. No
momento em que parte de Lisboa para Lourenço
Marques, estala nesta cidade uma revolta da população
civil, provocada pelo facto de um «jeep» militar, repleto
de oficiais do MFA e de soldados, levar de rastos pelas
ruas a bandeira nacional e arvorada a bandeira da
Frelimo. Os revoltosos tomam a emissora oficial e o
Palácio do Governo. Associam-se a esta patriótica
sublevação os chefes políticos de todos os partidos e
movimentos locais, todos eles contrários à entrega de
Moçambique à Frelimo. En-contram-se entre eles os
membros da direcção do Movimento Federalista
Português de Moçambique, tendo à frente o Dr. Vasco
Cardiga, figura de grande prestígio no„território. Mais
tarde, este facto servirá de base à falsa acusação feita
ao Partido do Progresso - em que o Movimento
Federalista Português entretanto se transformara - de
terem sido os seus dirigentes de Lisboa e de
Moçambique a provocarem a revolta. Ora a revolta foi,
de facto, uma manifestação espontânea - e por isso não
teve êxito uma inequívoca demonstração de repulsa
contra a entrega de Moçambique a um movimento
terrorista que não tinha qualquer expressão
representativa no interior do território.
E precisamente pela sua total espontaneidade, não
surpreende que o MFA a tenha dominado em poucos
dias. Estão gravadas as ordens dadas através da rádio
pelo Chefe do Estado Maior das Forças Arma105

das, general Costa Gomes, decretando o esmagamento
de tão legítima sublevação popular por meio de
bombardeamentos aéreos e massacres e, se necessário,
com o concurso mesmo das forças militares da OUA,
para as quais chegou a apelar. A tanto desceu a
aberração do traidor! Sufocada a revolta, deram entrada
em prisões de toda a Província milhares de pessoas, na
sua maioria membros dos movimentos políticos
representativos das etnias contrárias à Frelimo e
numerosas personalidades. Foi grande o número de
mortos, calculando-se que tenha ultrapassado os doze
mil. A imprensa de Lisboa como aliás a internacional,
minimizou o grave acontecimento, classificando-o de
pequeno incidente provocado pelos fascistas, com a
intenção de sabotarem o processo de descolonização.
A situação, embora dominada pela força implacável
das fardas de traição estacionadas no território,
continuou inquietante para o governo e para os dirigentes locais do MFA. 0 alto-comissário - que prudentemente se quedara em Luanda até ao completo
esmagamento da heróica insurreição - não se atrevia a
sair do palácio senão de helicóptero e, segundo se
afirma, o seu estado normal era a embriaguez. A ideia
dos massacres que lhe foi sugerida por Costa Gomes
fica gravada na memória de Crespo. As autoridades
tinham perfeita consciência de que a população, branca
e preta, tinha sido dominada mas não vencida. Impunhase, assim, quebrar de uma
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vez para sempre a sua resistência.
Sem que nada, na aparência, o fizesse esperar, no
mês de Outubro, um banho de sangue selou o pacto
diabólico logo após a instalação do governo provisório da
Frelimo e da entrada no território dos 6.000 guerrilheiros
que o acompanharam - de resto tão transidos de medo,
pela consciência de não serem nada no imenso território
e na multidão das cidades, que só se atreveram a
aparecer nas ruas acompanhados pelas tropas traidoras
do exército português. Surgiram, assim, em Lourenço
Marques, bandos de pretos drogados e embriagados,
munidos de armas de catanas e de latas de gasolina, que
matavam e incendiavam, de maneira bárbara e
indiscriminada. As tropas portuguesas assistiam
impassíveis a estes crimes, afirmando os oficiais que as
comandavam que tinham ordens rigorosas para não
interferir, pois se tratava de ajustes de contas entre
moçambicanos. Os dirigentes da Frelimo afirmaram que
não lhes assistia a mais pequena responsabilidade
nestes trágicos acontecimentos. Perante tão firme
declaração só fica uma hipótese e, diga-se desde já, a
mais plausível: a matança terá sido organizada pelas
autoridades portuguesas locais. O alto-comissário, o
pseudo-almirante Vítor Crespo, teria dado o seu aval ao
plano de um grupo de oficiais esquerdistas do MFA,
destinado a quebrar o moral dos seus compatriotas que
segundo se afirmara, preparavam um ataque às Forças
Armadas. Milhares de homens, mulheres e crianças,
brancas e pretas, foram esquar107

tejadas nas ruas de Lourenço Marques. Viram-se corpos
humanos pendurados nos talhos da cidade e a avenida
que conduz ao aeroporto, na extensão de alguns
quilómetros, foi ornamentada com cabeças humanas
espetadas em paus. Era tal o número de mutilados que
chegava ao hospital Miguel Bombarda, que os
depositavam nos corredores e nos pavimentos das salas,
a esvairem-se, enquanto os médicos com as batas
cheias de sangue e os olhos cheios de lágrimas,
procuravam minorar os seus sofrimentos. Ante tão
pavorosa hecatombe, o pessoal médico do hospital
exigiu, sob pena de se refugiar nas representações
diplomáticas acreditadas em Moçambique, que o chefe
do governo provisório, Joaquim Chissano, comparecesse
no hospital para se dar conta da extensão do crime e de
tamanho horror. Perante o calvário que se lhe deparou,
Chissano saiu a soluçar, salpicado pelo sangue dos que
eram também suas vítimas.
A imprensa de Lisboa e a imprensa internacional
limitaram-se a transmitir os comunicados oficiais, dando
a entender que se tratara de um pequeno incidente,
perfeitamente compreensível num quadro de passagem
do colonialismo à liberdade. 0 número de mortos que, de
forma comedida, lamentavam, afirmava-se ser de cerca
de 80, a que juntavam alguns feridos, para dar, uma
certa credibilidade à informação. Escondeu-se, assim, à
opinião pública nacional e internacional que tinham sido
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mente assassinadas mais de 2.500 pessoas, só em
Lourenço Marques, ante a indiferença criminosa das
Forças Armadas. Onde se terão escondido os bons
sentimentos das comissões humanitárias, os zelos
desinteressados dos correspondentes estrangeiros em
Lourenço Marques, a piedade e o sentido de justiça dos
padres Hastings, tão espontaneamente mobilizados à
mais pequena calúnia, para agora se calarem ante a
verdade?
Na Guiné, o alferes miliciano e membro do PC, Barros
de Moura, juntamente com elementos do Movimento das
Forças Armadas - entre eles o capitão Barroso, cunhado
de Mário Soares - tomam à sua conta o palácio do
governo, onde o governador o então major Fabião, e
agora general e chefe do Estado Maior do Exército,
aceita todas as condições e dá o seu aval a todas as
indignidades e crimes que precedem a assinatura do
acordo de independência do território. As milícias locais,
constituídas por guinéus, são desarmadas e começam
os fusilamentos, para abater o moral da população,
fortemente contrária ao PAIGC. Instalou-se, então,
depois desta acção preparatória, o novo governo, que
escolheu para sua sede a povoação de Medina do Boé,
por considerar que Bissau não lhe oferecia ainda as condições de segurança mínimas. Estas condições vão ser
criadas pelas tropas do PAIGC, apoiadas pelas forças
militares portuguesas, através da eliminação de todos os
elementos da população guineense que
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não deixariam do se opor à instalação do colonialismo
caboverdiano. Na ilha das Galinhas, são então
concentrados alguns milhares de guinéus, entre eles
cerca de 500 chefes tribais, que vão sendo eliminados àã
centenas por dia. Numerosos elementos das milícias e
da
população
nativa,
aterrorizados
com
os
acontecimentos, começam a fugir para o Senegal, onde
se encontram neste momento algumas dezenas de
milhar. O major Fabião, um pusilânime e abjecto traidor,
logo que a limpeza está feita e não podendo aguentar
mais a indisciplina das suas próprias forças, dá ordem de
retirada, não sem a coroar com um acto digno da sua
vilania: o de permitir à soldadesca o saque dos armazéns
das Forças Armadas. E esta tropa acanalhada; à sua
chegada a Lisboa, em barco, lança pela borda fora
fardas, bandeiras e guiões. Assim acabou a Guiné, sabe
Deus até quando, para os portugueses e para os seus
irmãos guinéus, traídos por este bando de malfeitores, a
soldo de caboverdianos, servidores de Moscovo.
Em Angola, a tragédia repete-se. A nomeação do
general Silvino Silvério Marques para governador geral é
sabotada em Lisboa pelo general Costa Gomes,
mancomunado com os oficiais esquerdistas da Comissão Coordenadora. Estes, de Lisboa, de acordo com
os terroristas do M.P.L.A., preparam amotinações de
grande amplitude, destinadas a pôr em cheque o recémchegado governador. A realização, em Luanda, do
Campeonato Mundial de Hóquei em Pa110

tins é escolhida como o momento ideal para desencadear os tumultos. Conhecedor do plano, Silvério
Marques transfere o campeonato para Lisboa. Apanhados de surpresa, os organizadores da montagem
vêm-se obrigados a improvisar. Não conseguem, porém,
mais do que desencadear um pequeno incidente num
cabaret da cidade. Chamado a Lisboa para dar
explicações sobre esta pequena desordem, o general
Silvino Silvério Marques, apesar da evidência da
manobra e da insignificância do incidente, viu-se
obrigado a pedir a demissão.
Substituiu-o, logo de seguida, já com o título de altocomissário, o pseudo-almirante Rosa Coutinho, que
inicia o desmantelamento de Angola. Minuciosamente
industriado pelo PC, o hílare marinheiro instala-se, a
princípio, no Palácio do Governo, mas sentindo-se
inseguro ante a hostilidade declarada da população,
passa pouco depois a viver num barco de guerra,
ancorado na baía de Luanda, donde dirige, com a maior
impunidade toda a série de crimes que culmina com a
fixação dos Movimentos guerrilheiros na martirizada terra
de Angola. Delapidações, conflitos sangrentos que
causam centenas de mortos, o êxodo das populações
em pânico, passam a ser o pão nosso de cada dia. O
pequeno
incidente,
avolumado
em
grande
acontecimento, que serviu de pretexto para afastar o
general Silvino Silvério Marques, esbate-se agora,
totalmente, ao lado das tremendas convulsões
causadoras de centenas de víti111

mas diárias, que são reduzidas por Lisboa a pequenas e
inevitáveis ocorrências no caminho da libertação do povo
angolano. O valente marinheiro limitou-se, afinal a
executar as ordens recebidas do PC com a frieza e o
escrúpulo dos profissionais do crime. Quando se realiza
a conferência da Penina, o êxito do acordo já está
assegurado com a anulação da única força capaz de se
lhe opor - a população portuguesa, branca, mestiça e
negra, destroçada pela dor e pelo medo. Antes da
transferência do poder legal, procedeu-se assim à
transferência do poder moral, que o legitimava, para o
poder imoral que institucionaliza os interesses
internacionais na ilegalidade do crime sistemático. A
média de 200 mortos diários é para estas anticonsciências um pequeno tributo devido' à grandeza da
sua traição.
Estes graves acontecimentos eram acompanhados
por uma desorganização crescente dos serviços públicos, uma rápida paralisação da vida económica do
país, a anarquia e sovietização das Forças Armadas,
desordens constantes nas ruas e, à sombra disto tudo, a
liquidação do Ultramar em menos de três meses.
Caminha-se a passos largos para um caos que só
aproveitará ao Partido Comunista.
Entretanto, a opinião pública, que depositava na
pessoa do general Spínola a sua confiança, começa a
vacilar ante provas tão evidentes da deterioração da
situação. A perda do Ultramar em condições tão
ignominiosas atinge profundamente o prestígio de
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Spínola. Pode dizer-se que após o seu discurso sobre a
independência da Guiné, uma onda de amargura cobre o
país de lés a lés. Os portugueses não afectados por
ideologias encobridoras de interesses imperialistas, que
constituem hoje ainda a maioria esmagadora do País,
sentindo profundamente que a existência do ultramar
estava indissoluvelmente ligada à sua própria existência,
não acreditam que seja possível abandoná-lo e muito
menos, como aconteceu, estando à frente da chefia do
Estado um homem que por ele se batera com tanta
galhardia. Perante a dura e esmagadora realidade,
remetem-se, como é natural, a uma atitude de silêncio
amargurado que virá a ter grande peso no malogro da
manifestação da maioria silenciosa.
O PC comanda sem dificuldade a situação.
Apresentando-se oficialmente como o partido da moderação e da ordem, desencadeia, no entanto, através do
seu aparelho partidário, a desordem nas ruas, nos
serviços, na economia e no espírito público. Greves e
reivindicações de toda a espécie, incomportáveis para as
possibilidades reais do País, substituem de um dia para
o outro uma ordem, embora criticável, por uma desordem
sem classificação. A indústria é talvez a primeira de
todas as actividades do País a ser atingida de uma
maneira absurda e grave. O governo impõe uma subida
irracional dos salários, colocando a indústria na
impossibilidade de exportar, visto que os seus preços
deixam de ser
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competitivos. Os incitamentos constantes à greve e à
desordem fazem descer verticalmente a rentabilidade do
trabalho. Álvaro Cunhal, que supervisiona as questões
laborais, dirige pessoalmente todo o processo: veste
publicamente a pele de moderador mas vai ordenar aos
comités de fábrica que reivindiquem mais salários,
lancem sobre os patrões a acusação de sabotagem
económica e ocupem, sempre que possível, as fábricas.
Não querendo assumir responsabilidades directas de
ministro do Trabalho, logo no governo Palma Carlos
indigitou para o cargo Avelino Pacheco Gonçalves, un
analfabeto dirigente do sindicato dos bancários, que nem
o curso comercial completara mas que, uma vez saído
do governo, vem a ser nomeado professor da Facultade
de Direito de Lisboa. No governo de Vasco Gonçalves,
escolhe o capitão Costa Martins, um crápula que
aguardava julgamento em processos por estupro e
violação e ainda outro por desvio de aviões militares
para a Frelimo, com simulacros de avarias. Otelo Saraiva
de Carvalho esclareceu, em conferência de imprensa,
um jornalista que lhe perguntava se o novo ministro era o
oficial que antes do 25 de Abril aguardava julgamento
por desvio de aviões, respondendo afirmativamente,
acrescentando mesmo que a competência do novo
ministro do Trabalho estava confirmada de antemão
dado o expediente com que levara a cabo aquelas
proezas aéreas. Hoje em dia, o capitão Costa Martins
desloca-se, todos os fins de semana, em helicóptero, ao
Algarve, de visita a uma
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amante, acarretando, com isso, ao Estado a despesa
mensal de 600 contos. Oficial de ócio e tempos livres,
instrumentalizado por Álvaro Cunhal, é este delinquente
de direito comum que dirige, em Portugal, os problemas
do trabalho.
Os patrões e empresários passaram a ser permanentemente incriminados através dos órgãos de informação e em todas as assembleias de empresa como
sabotadores da economia do País. Muitíssimas unidades
industriais são ocupadas por comités de trabalhadores, e
dirigentes e técnicos expulsos, a pretexto das mais
gratuitas acusações. A banca, se restringe o crédito, é
acoimada de estar a pôr em risco o funcionamento das
empresas; se alarga o crédito, de estar a contribuir para
a sobrevivência de empresas não viáveis e, como tal, a
torpedear os objectivos da revolução.
É evidente que, com estas e outras, o PC prepara a
socialização das empresas, criando na opinião pública a
convicção de que toda a paralisação industrial é
manobra da reacção para fazer abortar o processo
progressista e a que só se pode pôr cobro através da tal
socialização. No desenvolvimento deste processo, o PC
é ajudado, fundamentalmente, pela ignorância pública
das realidades mais elementares da economia, pelo
desconhecimento dos seus métodos e das finalidades
que pretende atingir e, finalmente, pela extrema
pusilanimidade dos outros partidos, ambíguos e
artificiais no sentido de não
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exprimirem verdadeiramente nenhuma corrente do
sentimento nacional.
0 êxodo massiço, para o estrangeiro, de dirigentes e
de técnicos de empresas, de professores e especialistas
altamente qualificados, não conhece tréguas.
Entretanto, justificando, certamente, a sua permanência na chefia do Estado com a ideia e o propósito
sincero de que acabaria por pôr um travão ao
desmantelamento a que os traidores que o cercavam
queriam levar o País, o general António de Spínola viuse obrigado, como último recurso, a dirigir-se à maioria
silenciosa na secreta esperança de que a consciência sã
do País e a dos seus camaradas não comprometidos na
traição, se manifestassem.
Era o último recurso e a última esperança. E num
discurso memorável, o general António de Spínola
afirmaria: «A maioria silenciosa do Povo Português terá,
pois, de despertar e de se defender activamente dos
totalitarismos extremistas que se degladiam na sombra,
servindo-se das técnicas bem conhecidas de
manipulação de massas para conduzir e condicionai a
emotividade e o comportamento de um Povo perplexo e
confuso por meio século de obscurantismo político. Mas
a consentir-se um clima anárquico de reivindicação
incontrolada,
em
nítida
ultrapassagem
das
responsabilidades aos diversos níveis e em clara
usurpação de direitos alheios, o País
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mergulhará no caos económico e social, que só a
sectores minoritários puderam aproveitar.
A responsabilidade que assumi perante a Nação
impõe uma tomada de posição perante o abuso da
liberdade de alguns em denegação flagrante da liberdade de todos. Impõe uma tomada de posição perante a
perspectiva de uma depressão económica, a despeito da
teorização de soluções de cujos efeitos práticos o País
começa a descrer face à insegurança civil e social, a
casos já verificados de negação da liberdade do trabalho
e, de um modo geral, ao descrédito em que começam a
cair as instituições. É chegado o momento do País
acordar para a realidade que somos, para o que
queremos ser e para o futuro de anarquia a que nos
querem conduzir certos inspiradores políticos». (23).
Era tarde, porém. Pelos motivos apontados, a opinião
pública não parecia disposta a corresponder às
esperanças que o general António de Spínola nela
depositava. Desorientada pelo caos que se estabeleceu
e traumatisada pelo ambiente de violência que o Partido
Comunista logo de início desencadeou, pode dizer-se
que se remeteu a uma atitude passiva. Desta forma, a
táctica de ganhar tempo que o general Spínola aplicou à
situação, com o intuito de utilizar a seu favor oficiais,
'stablisment' euro-americano e opinião pública nacional,
acabou por permitir
(231 - Do discurso proferido pelo general António de Spínola em 10 de Setembro
de 1974.
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que o adversário o fosse usando até à ruptura,
obrigando-o a dar o seu aval a uma descolonização que
não estava de acordo com o próprio Programa do
Movimento, que contrariava o seu próprio pensamento,
os seus sentimentos de português e a sua imagem
pública.
A conjura internacional do clube euro-americano uma
vez mais, porém, vai contrariar os interesses legítimos
de Portugal e do Ocidente, não dando ao general
António de Spínola a cobertura internacional que lhe era
necessária. A causa desta atitude terá de se procurar na
influência das multi-nacionais, apenas interessadas nas
matérias primas e nas posições económicas de alguns
dos territórios ultramarinos. Por outro lado, há que
reconhecer que o general António de Spínola nao
estava, rodeado de personalidades à altura dos
acontecimentos, que o ajudassem a levar a cabo o seu
plano por forma a desempenhar, com êxito, o ingrato e
dificílimo papel que aceitara.
O PC, duramente atacado pelo general António de
Spínola, como vimos, não acusou o golpe recebido.
Mas, até pelo seu silêncio, era evidente que se preparava para transformar uma derrota aparente em mais
uma vitória na sua escalada do Poder.
Logo que se constituiu uma comissão encarregada de
mobilizar essa tal maioria silenciosa, o PC, alarmado,
desencadeia a sua ofensiva. A manifestação, a
organizar-se, representaria de facto, para as forças
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anti-nacionais, um grave perigo, porquanto equivaleria a
um plebiscito que iria dar ao general a força que lhe
faltava para defender eficazmente o interesse nacional.
Consciente deste perigo, o PC, através dos órgãos de
informação) que na totalidade controlava, e secundado
por todos os partidos esquerdistas, desencadeia uma
campanha sem precedentes contra a manifestação. A
Rádio e a Televisão, os jornais diários e centenas de
milhares de folhetos incitam a população a impedir, por
todos os meios, incluindo a violência, a chegada a
Lisboa de manifestantes. A manifestação é apresentada,
nesta ofensiva do PC, como a cobertura de uma
intentona da reacção fascista para arrancar o poder das
mãos das forças progressistas. Instiga-se a canalha, enquadrada por elementos do PC, a levantar barricadas em
todas as estradas de acesso a Lisboa, a fiscalizar todas
as viaturas com o pretexto de impedir o transporte de
armas, que se afirmava haver em grandes quantidades
na posse dos fascistas.
Entretanto, o jornal «Tribuna Popular», órgão do
Partido do Progresso, proclamava em editorial a sua
discordância com a manifestação, por considerar que o
momento não era oportuno, advogando ao mesmo
tempo que, mais importante que tudo era a realização
das eleições na data marcada, contrariamente à opinião
dos outros Partidos, como o CDS e o PPD que
publicamente se tinham pronunciado a favor da
manifestação. No mesmo dia em que esse
119

editorial foi publicado, 24 de Setembro, o jornal
«República» defendia o adiamento das eleições, com a
argumentação de que, a realizarem-se na data prevista,
marcariam uma vitória das direitas.
0 facto fundamental que deu origem a esta crise, não
foi, porém, nem o ataque do general Spínola ao PC, nem
o seu apelo à maioria silenciosa, mas a declaração
pública em que Spínola deu a conhecer ao País o seu
propósito de chamar a si toda a orientação do processo
da descolonização de Angola. 0 Chefe do Estado retirara
ao ministério dos Negócios Estrangeiros a sua
intervenção na resolução deste problema, com o
claríssimo intuito de evitar que Angola fosse entregue
nos termos ignominiosos em que se processara o
abandono da Guiné e de Moçambique.
Foi esta declaração que decidiu o comando comunista
do Movimento das Forças Armadas e os senhores do
Clube de Bildelberg, irmanados uma vez mais na
prossecução de um desígnio comum, a afastar Spínola
do limitado poder que lhe tinham conferido para
benefício próprio. A partir daquelas declarações, o
general deixara de ser um instrumento útil, tanto para o
PC, como para o 'stablishment' euro-americano, embora
a sua substituição criasse algum perigo aos comunistas
e à descolonização que era o objetivo primordial
daquelas duas forças internacionais e anti-portuguesas.
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Os portugueses não deverão esquecer este agravo
uma vez libertos dos comunistas.
Tudo se preparou, desta forma, interna e externamente, para fazer abortar qualquer reacção pública ao
afastamento do general António de Spínola da Chefia do
Estado.
Insistimos: a ideia da manifestação da maioria silenciosa, preparada nos bastidores do Palácio de Belrti,
por partidários do general António de Spínola e com o
apoio deste, não passou de facto de uma tentativa
desesperada para o manter no Poder, tão abalada ficou
a sua posição, depois da declaração referente à
descolonização de Angola. O PC, e o comando marxista
do Movimento das Forças Armadas, aliados para aquela
acção a todos os movimentos esquerdistas e com a
conivência do general Costa Gomes -que, sempre
disposto a trair, foi no momento o porta-voz do
'stablishment'
euro-americano
prepararam
cuidadosamente a boicotagem da ma-f estação.
O Secretário Geral do Partido Comunista, entretanto,
em discurso proferido na Amadora em 20 de Setembro,
num comício do seu Partido, utilizando pela primeira vez
uma linguagem de extrema violência, deu a palavra de
ordem aos seus filiados, afirmando que «se a reacção
aguça os dentes e se prepara para morder, é necessário
partir-lhos antes que morda».
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A partir desta palavra de ordem desencadeou-se
desde logo um clima de alarme e de violência. As
brigadas de choque do PC e as de todos os outros
grupos esquerdistas, fizeram o seu aparecimento um
pouco por toda a4 parte. Os elementos que as compunham protegidos com capacetes e armados de barras
de ferro e correntes de bicicleta, não deixavam dúvidas a
ninguém de que a violência iria substituir as palavras na
luta que se ia travar.
A campanha desencadeada pela rádio e pela televisão ultrapassou tudo o que se possa imaginar. Em
constantes apelos à canalha da inter-sindical e a outras
forças esquerdistas, procura-se a todo o custo impedir a
manifestação. Na noite de 27 esta campanha atinge o
paroxismo. Chega-se ao ponto de impedir na Televisão
que o general Galvão de Melo, em representação da
Junta de Salvação Nacional, concite o País a aderir à
manifestação de apoio ao Chefe do Estado. Não se
hesita em incitar os grupos de vigilância popular, como
chamam aos comandos do PC, a irem até ao
assassinato para defenderem a democracia ameaçada.
Intimidatóriamente, avisa-se desta forma a população de
que a sua participação na manifestação poderá dar
origem a desordens sangrentas.
Por outro lado, os correspondentes dos grandes
diários estrangeiros, salvo raríssimas excepções,
obedecendo certamente a ordens recebidas, procuravam minimizar estes evidentes e graves indícios,
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iludindo de uma maneira indigna a opinião pública
internacional. Não nos restam dúvidas de que, por
detrás desta atitude, se encontrava a mão poderosa e
sinistra do 'stablishment' euro-americano, tão interessado, como o imperialismo russo, na queda do
general Spínola. A descolonização de Angola unia-os
nesta aventura passageira.
O general António de Spínola, confiando talvez numa
reação da maioria silenciosa à situação de tão
clamoroso aviltamento a que se chegara, e vendo que se
aproximava a passos largos a sua saída da chefia do
Estado - o que representava o fim da possibilidade de
implantar uma democracia em Portugal - incitou o grupo
promotor da manifestação a levá-la por diante. Até ao
último momento, o general não acreditou que ela se não
pudesse realizar. Cremos, porém, que tinha perfeita
consciência de estar a projectar um desejo na realidade.
A noticia da organização das barricadas, formadas por
civis armados, e da impunidade com que actuavam,
causou assombro e perturbação no Palácio de Belém,
em muitas unidades militares e na opinião pública em
geral. Só não ficaram surpreendidos os militares
comprometidos com o PC, como o general Costa
Gomes, o brigadeiro Vasco Gonçalves, os majores Otelo
Saraiva de Carvalho e Melo Antunes, em cuja traição o
general Spínola se recusava a acreditar - se recusou
teimosamente a acreditar até ao dia em que resignou.
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O pobre Otelo, desde sempre instrumento do PC, não
se surpreendeu, naturalmente, ao receber no dia 26 de
Setembro, das mãos de Álvaro Cunhal, Secretário geral
do Partido Comunista, uma lista com mais de 500 nomes
de individualidades a prender, como sendo, segundo as
próprias palavras deste agente de Moscovo,
«responsáveis pelas alterações da ordem pública que se
preparava», ou seja, pela manifestação ao Chefe do
Estado. Um tanto confundido, o pobre Otelo tentou
reduzir a longa lista, prendendo apenas metade.
De madrugada, elementos militares do COPCON,
acompanhados por membros do PC e da LUAR,
invadem as casas de numerosas personalidades, muitas
delas absolutamente estranhas aos acontecimentos,
arrancando-as da cama para as conduzir ao RAL 1,
onde ficam sob prisão e sob a ameaça de fusilamento
caso o general Spínola não ceda.
Na lista figurava o nome do general Kaulza de Arriaga.
Costa Gomes, que o general Kaulza de Arriaga salvara
da passagem à reserva quando da intentona de 1961,
aconselha o pobre Otelo a manda-lo prender por dois
oficiais da Aviação, dado que Kaulza, nesta Arma,
disfrutava de grande prestígio e, como tal, julgaria que o
vinham avisar e não deter.
Da mesma lista constavam, igualmente, o embaixador
Franco Nogueira, antigo ministro dos Negócios
Estrangeiros, o general Bettencourt Rodrigues e
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muitas outras entidades de idêntica projecção que assim
se viam promovidas à dignidade de reféns a sacrificar
em qualquer eventualidade... Franco Nogueira, há muito
retirado da política, virá a ser atingido na prisão por um
enfarte do miocárdio. A sua prisão, como a de todos os
outros, desde o primeiro dia, destinava-se unicamente a
abater o moral do escol nacional pela arbitrariedade que
caracterizava semelhantes detenções.
Nesta mesma noite, de 27 para 28 de Setembro, o
general Costa Gomes e o pobre Otelo são chamados ao
palácio de Belém, juntamente com o Primeiro-Mi-nistro, o
brigadeiro Vasco Gonçalves, e outros elementos
militares preponderantes na situação.
Esta convocação, a par da situação extremamente
tensa que o conjunto destes acontecimentos desencadeara, estabelece o pânico entre as forças esquerdistas, especialmente entre alguns oficiais do
CONPCON. Um destes, corre a S. Bento, onde ainda se
encontrava o Primeiro-Ministro, Vasco Gonçalves, para
lhe comunicar; pateticamente, que quer morrer com o
«Allende português». Um imbecil. Álvaro Cunhal, mais
inteligente e realista, corre a refugiar-se na Embaixada
de Cuba, donde passa a comandar todas as operações
de rua. Os responsáveis pelos Partidos Comunista e
Socialista dão ordem para a retirada de toda a
documentação das respectivas sedes.
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Entretanto, as emissoras de rádio continuavam a
lançar apelos para a formação de barricadas que impedissem os reaccionários de chegar a Lisboa. O
comandante do COPCON, general Costa Gomes, e o
seu adjunto, major graduado em brigadeiro Otelo Saraiva
de Carvalho, recusam-se a toda e qualquer intervenção
apesar das instantes reclamações de numerosos civis,
maltratados e espoliados pela canalha das barricadas
que se aproveita da impunidade para cometer os
maiores atropelos. Famílias que regressavam de férias,
durante a noite, são obrigadas a sair dos seus carros,
entre os gritos dos filhos menores, aterrorizados, para
que a canalha abra as malas, golpeie os estofos, se
entregue aos maiores excessos. Os recalcitrantes, e
houve alguns, eram vítimas de uma justiça sumária: uma
rajada de metralhadora. Os crimes cometidos naquela
noite, pelos motivos apontados, não foram relatados na
imprensa internacional. Que importava, afinal, a esses
senhores, uns mortos mais, se o importante era louvar a
revolução das flores? Que importava a esses senhores
que as armas encontradas fossem caçadeiras
transportadas legalmente por aqueles que naquela
madrugada iam iniciar a época da caça? 0 que importava
era transmitir à opinião pública que tinham sido
encontradas armas, para que se pudesse acreditar que a
reacção queria efectivamente sufocar as forças
progressistas. Que importava a esses senhores, sempre
com os «Direitos do Homem» na ponta da pena, que
estes estivessem a ser ofendidos dia126

riamente diante dos seus olhos, se o importante era
louvar e não dizer a verdade! Que lhes importava, afinal,
Portugal, se os seus patrões já tinham o que queriam, o
Ultramar Português?
Em Belém, a situação é extremamente tensa. Duas
companhias de pára-quedistas garantem a segurança do
Palácio, e no pátio estacionam alguns helicópteros. Os
comandos das Regiões Militares e de muitas unidades
espalhadas pelo País comunicam para os Serviços da
Presidência a sua firme disposição de apoiar o general
António de Spínola. Neste domínio são excedidas as
previsões mais optimistas. O chefe do Estado pode
contar com a maioria esmagadora das unidades das
Forças Armadas e até de certas forças importantes da
Marinha de Guerra, sobre as quais sempre tinham
subsistido algumas dúvidas.
Na cidade de Lisboa, ao Regimento de Artilharia
Ligeira 1 acorrem numerosos civis enviados pelo PC,
que se oferecem ao tenente Dinis de Almeida para
colaborarem em prisões, e entre eles alguns elementos
dos serviços de informação da extinta Legião
Portuguesa. Os camaradas de Regimento do tenente
Dinis de Almeida, activo elemento do PC, chamaram-lhe
a atenção para o facto, que lhes parecia surpreendente,
de estar a receber antigos legionários, mal vistos pelos
seus camaradas do Movimento, especialmente por
aqueles que haviam servido na Guiné. O tenente
replicou que era deles que obtinha
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as melhores informações.
Este último Regimento e o Batalhão de Caçadores 5,
unidades afectas ao PC, conhecedoras do que se
passava no Palácio de Belém, decidem sair dos
aquartelamentos com a intenção de o cercar e desta
forma exercer pressão sobre o general Spínola. Saem
equipadas com auto-obuses e canhões atrelados a
camiões Berliet, decididas a intervir, se a situação se
agravar. São avisadas, porém, de que, minutos após a
sua saída, o Regimento de Cavalaria 7 e a Guarda
Nacional Republicana, aquartelada na Calçada da Ajuda,
junto ao Palácio, tinham tomado posições de defesa.
Conscientes de não possuírem força para enfrentar
aquele dispositivo, as duas unidades vermelhas resolvem
dissimular os seus desígnios, dirigindo-se ao Campo
Pequeno a fim de efectuar uma rusga à Praça de Touros,
para aí procurarem armas que, naturalmente, não
encontram, regressando, pouco depois, prudentemente,
aos quartéis. A imprensa, no dia seguinte, deu cobertura
a esta manobra, publicando a seguinte informação: «A
Praça do Campo Pequeno, onde na noite de 5a. feira
decorreu o ensaio geral do malogrado golpe fascista, foi,
cerca da meia-noite do último sábado, cenário de grande
aparato militar, na sequência de comunicações chegadas
ao COPCON, segundo as quais armas poderiam ali estar
escondidas. As suspeitas eram de que, por intermédio do
cavaleiro Zoio, grande quantidade de armamento se
encon128

trasse armazenado naquele ponto estratégico para
qualquer manobra bélica dos reaccionários da maioria
silenciosa.
Deslocaram-se ao local forças do Regimento de
Artilharia Ligeira 1 (RAL 1), comandadas pelo capitão
Luís Dinis de Almeida, que montou um cerco à Praça de
Touros, vendo-se, virada ao monumento, inúmero
armamento e grande quantidade de efectivos militares.
Não chegaria, contudo, a ser encontrada qualquer arma
no interior da Praça, apesar da minuciosa busca a que
procederam, até de madrugada, os elementos das
Forças Armada». (24).
Na Amadora, o Batalhão de Comandos, fiel ao
general Spínola, aguarda ordens, pronto a sair e a baterse.
A manifestação, porém, por falta de organização de
realismo, não virá a efectuar-se. A conjugação da
campanha de violência, com montagem de barricadas, e
o comportamento das tropas do COPCON, tinham, de
facto, anulado os frágeis e desconexos esforços levados
a cabo pelos organizadores.
A Presidência da República vê-se obrigada, para
evitar efusão de sangue, a emitir um comunicado, de
certa forma ambíguo, donde se depreendia que a
manifestação era adiada.
Tudo leva a crer, no entanto, que a maioria silenciosa
só não chegou a manifestar-se, apesar de trau(24) - «CAPITAL», diário da tarde, de 30 de Setembro de 1974.
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matisada e aterrorizada, porque as brigadas de choque
do PC, concentradas nas barragens, se revelaram
extremamente eficientes. Infelizmente, a Comissão
Organizadora da manifestação, certamente pelo facto de
as não ter previsto, não lhes tinha preparado uma
resposta adequada, quando, com um mínimo de
preparação e de coragem, não teria sido difícil eliminálas, visto que, apesar do empenhamento do PC, elas
eram constituídas por umas escassas centenas de
indivíduos, na maior parte adolescentes.
0 general António de Spínola, perante tão abjecta,
indigna e clamorosa montagem do PC, fez um apelo às
forças militares que lhe eram fiéis.
Não se conhece, naturalmente, o que se passou,
senão nas suas linhas gerais, naquela noite em que
Spínola decidiu renunciar ao seu cargo. Sabe-se, porém,
que após uma áspera troca de palavras entre ele e o
Primeiro-Ministro Vasco Gonçalves, o general Costa
Gomes, o major graduado em brigadeiro Saraiva de
Carvalho e alguns mais, Spínola ficou só com Costa
Gomes, durante cerca de uma hora. É de presumir que
este último tenha explicado ao general António de
Spínola que de nada lhe serviria dar o golpe militar, para
o que lhe sobejava força, visto que o plano de
descolonização tinha de ser cumprido até ao fim,
exigência intransigente das potências interessadas de
ambos os lados. A declaração que fizera sobre Angola
tornara insustentável a sua permanência no Poder. 0
golpe militar teria, sem dúvi130

da, êxito, mas toda a imprensa internacional o apontaria
no dia seguinte como o Pinochet de Portugal e todo o
mundo se conjugaria para o derrubar.
De facto, a imprensa estrangeira lá estsvâ, solidária
com a montagem, a fazer-se eco de um perigo que sabia
não existir: o de que a democracia portuguesa corria o
risco de um golpe fascista. Os senhores do Clube de
Bildelberg, embora sabendo que a saída de Spínola da
Chefia do Estado poderia significar a tomada do Poder
em Portugal pelo PC, entenderam certamente que aos
seus interesses imediatos importava mais a
descolonização de Angola nos termos em que tinha sido
feita a da Guiné e a de Moçambique, do que a
concretização daquele perigo. Uma prova mais da
mediocridade e da má fé dos dirigentes do Ocidente, que
parece não se aperceberem de que, de transigência em
transigência, de crime em crime, se aproximam de um
novo Munique, tornando inevitável uma terceira guerra
mundial em que serão sacrificados aos seus interesses
milhões de seres humanos e incalculáveis riquezas. 0
apoio dado pela imprensa internacional à encenação do
PC, foi, sem qualquer dúvida, o elemento de maior
importância na decisão tomada pelo general Spínola de
renunciar à chefia do Estado.
É natural, ainda, que Costa Gomes lhe tenha chamado atenção para a enorme responsabilidade que
assumiria se utilizasse as forças militares à sua disposição, o que desencadearia certamente uma guerra
civil.
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É ainda possível que tenha pesado na sua decisão de
renunciar ao mandato presidencial a ameaça, chegada
do Regimento de Artilharia Ligeira 1 (RAL 1), de que
seriam fuziladas numerosas personalidades, para ali
conduzidas como reféns, entre elas e seu camarada e
amigo general Kaulza de Arriaga.
É fácil para os que estão de fora e nada fizeram para
o ajudar, julgar o general António de Spínola. Parecenos, porém, prematuro qualquer julgamento, até que se
conheçam com precisão todos os factores que o
levaram a tão dolorosa decisão.
Foi por certo após a longa conversa com o general
Costa Gomes, a que atrás fizemos referência, que o
general António de Spínola libertou as personalidades
esquerdistas do governo e do COPCON até aí retidas no
Palácio. Uma vez que decidira não utilizar a força militar
à sua disposição, tudo indica que foi no final dessa
conversa que tomou a resolução de abandonar o Poder.
Entretanto, são dadas ordens para que as forças
militares substituam os civis nas barricadas, através de
um documento escrito e assinado pelo próprio PrimeiroMinistro, após uma diligência violenta junto deste levada
a cabo pelos generais Galvão de Melo e Diogo Neto.
Em determinados pontos, como, por exemplo, em
Sacavém e em Odivelas, os elementos do PC e só
estes, entre as 8 e as 9 horas da manhã, fogem
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precipitadamente à aproximação dos militares, o que
revela claramente o seu convencimento de que as forças
do general António de Spínola tinham saído vitoriosas e
que, como tal, o golpe do PC falhara. É evidente terem
recebido a ordem de, em tal eventualidade, se porem a
salvo. Mário Soares aguarda na fronteira, dentro do
comboio que o traz de Paris, a notícia de que pode
entrar no País sem se arriscar a ser preso.
As 9 da manhã de Domingo, 29 de Setembro, o
general Spínola reúne-se com a Comissão Coordenadora do Movimento das Forças Armadas. Como portavoz desta, o tenente-coronel Charais, destacado
elemento do PC, declara que é imprescindível a demissão dos generais Jaime Silvério Marques, Diogo Neto
e Galvão de Melo, como membros da Junta de Salvação
Nacional, porque, afirma, «é essa a vontade unânime da
Comissão Coordenadora do Movimento das Forças
Armadas». Spínola responde-lhe violentamente que a
Comissão pode ter a vontade que bem entender, que
nem por isso representa as Forças Armadas. Estas
tinham manifestado de maneira firme e inequívoca a sua
vontade, durante a noite, com os sucessivos
telefonemas para a Presidência da República, pondo-se
â disposição do Chefe do Estado.
O porta-voz da Comissão Coordenadora anuncia
ainda ao general Spínola que é intenção da Comissão
criar um Conselho Revolucionário das Forças
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Armadas, de que fariam parte vinte oficiais: os ministros
militares, os conselheiros de Estado que representavam
o Movimento das Forças Armadas e os elementos da
Comissão Coordenadora. Este Conselho passaria a. ser
o verdadeiro detentor do Poder, absorvendo totalmente
a competência dos órgãos constitucionais existentes, ou
seja, do Conselho de Estado e da Junta de Salvação
Nacional. Spínola recusa-se a considerar semelhante
proposta, declarando que decisões de tal gravidade só
podem ser tomadas depois de uma consulta às Forças
Armadas.
No final desta reunião, Costa Gomes aproxima-se do
general António de Spínola para lhe comunicar que os
três generais atrás mencionados, membros da Junta de
Salvação Nacional, lhe tinham apresentado a demissão
dos respectivos cargos. Surpreso, Spínola declara que
não a aceitará. Virá, pouco depois, a ter conhecimento
de que o general Costa Gomes lhe mentira pois ele é
que - afirmando-lhes que era essa também a vontade do
general Spínola -os demitira dos seus cargos militares, o
que implicava automaticamente o seu afastamento da
Junta de Salvação Nacional.
Spínola tem marcada, logo a seguir, cerca das 11
horas da manhã, uma reunião com o Conselho de
Estado, em que participam muitos dos presentes à
reunião anterior. Finda a sessão, em que se discutiu a
questão da barricadas e outros acontecimentos, o
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general Spínola volta a reunir-se com a Comissão
Coordenadora e com a Junta de Salvação Nacional. Já
não assistem os generais Jaime Silvério Marques, Diogo
Neto e Galvão de Melo que entretanto tinham
abandonado o Palácio.
Spínola estava só e a traição consumada.
Nesta reunião, insiste-se, novamente, na ideia do
Conselho Revolucionário das Forças Armadas como
órgão supremo do Poder. O general volta a declarar que
só uma consulta às Forças Armadas pode decidir acerca
de tão grave problema. A ideia, como se sabe, seria
depois abandonada por reacção desfavorável de muitos
oficiais das Forças Armadas em geral, que
consideravam a ideia como uma manobra do PC para
facilitar a instauração de uma ditadura marxista. Como
se sabe, ela virá a concretizar-se após o 11 de Março,
com a purga dos oficiais anti-comunistas que até então
dominavam, em número, o Movimento das Forças
Armadas.
No dia seguinte, 30 de Setembro, Spínola anuncia ao
País a renúncia ao seu cargo, num discurso memorável,
prevenindo o Povo Português da traição de que está
sendo vítima. Dada a sua importância e as poucas linhas
que a imprensa internacional lhe dedicou, pelos motivos
já apontados, publicamo-lo em aditamento. Pela sua
leitura, facilmente se compreenderá o silêncio a que a
chamada «grande imprensa» votou o discurso. A sua
divulgação poria a descoberto as grosseiras e
intencionais mentiras por
135

ela instiliadas na opinião pública mundial. Daí também a
nítida campanha de descrédito internacional com que se
procurou alterar a imagem pública do general António
de Spínola.
Ajudado internamente pela utilização deliberada da
calúnia e da violência, e internacionalmente pela
cobertura que lhe foi feita por toda a imprensa, o PC
aproveitou a ocasião, como sempre com grande mestria,
para afastar da cena política os opositores que mais o
incomodavam, nomeadamente o Partido do Progresso.
Este Partido, trabalhando sem espalhafato, empenhado
sobretudo na organização de uma máquina partidária
eficaz, foi desde cedo e muito justamente considerado
pelo PC como o primeiro dos Partidos a abater, por ser o
único que, pelos seus métodos de actuação e pela
juventude dos seus quadros, poderia tornar-se
adversário capaz de o enfrentar num futuro próximo. Na
verdade, o Partido do Progresso declarou-se, desde o
seu aparecimento, abertamente anti-comunista, não perdendo a mais pequena ocasião para denunciar as
manobras do PC e o desmascarar publicamente.
Perfeitamente consciente desde a primeira hora de que a
situação era manobrada por Moscovo e de que os outros
grandes partidos se iriam submeter, de transigência em
transigência, à escalada vermelha, os dirigentes do
Partido do Progresso tinham fixado como objectivo
primordial organizarem-se de forma a poderem
responder eficazmente à violência
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que o PC não deixaria de utilizar no momento que
considerasse oportuno. A manifestação vinha surpreender o Partido ainda não suficientemente organizado
para responder de maneira pronta e eficaz a uma acção
de envergadura. Daí que os seus dirigentes, conscientes
do perigo que a manifestação representava naquele
momento, tudo tentassem para que ela se não
realizasse. 0 seu êxito implicaria uma acção organizada
e não a improvisação reinante. Não tendo conseguido
convencer os promotores de que a manifestação seria
um fracasso se não assentasse numa sólida preparação,
e apenas para que ficasse claramente expressa a
opinião que defendiam, publicaram no órgão do Partido,
«Tribuna Popular», um editorial intitulado «Aventura e
Realismo», que transcrevemos: «O partido do Progresso
está disposto a velar pela realização das eleições de
Março de 1975. Por isso privilegia o trabalho político que
aponta para esse objectivo, ao mesmo tempo que recusa
qualquer outro tipo de actuação que possa revelar
oportunismo aventureiro, imediatismo ou total irrealismo.
O Partido do Progresso reprova, por isso, quaisquer
atitudes que ameacem o processo de normalização da
vida portuguesa, ciente como está, que não é aos
Partidos que cumprirá suprir a pusilanimidade, a dúvida
ou o simples temor de quem deveria empenhar-se no
combate aos desvios das palavras, das acções e dos
compromissos. Mais do que trocar ou
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mudar equipas de poder, estamos interessados em
reconstruir uma Nação - e esta só se pode reerguer se
ao imediatismo e ao nacional-sentimentalismo
substituirmos o trabalho político em profundidade, a
organização e a segurança na acção e no pensamento.
Neste momento grave da vida portuguesa temos de
substituir mesmo a dor e a indignação pela frieza do
raciocínio, a disciplina dos princípios e a paciência de
quem sabe estar a trabalhar para conquistar
permanências e não as glórias fáceis dos instantes e
acidentes.
Com o sentimento fazem-se revoltas. Com o pensamento fazem-se revoluções». (25).
Os dirigentes do Partido do Progresso sabiam,
naturalmente, que, na ordem prática, de nada lhes
valeria esta atitude, visto que o PC não aceita, senão
por motivos estratégicos, as regras do jogo democrático.
Tomaram, como tal, todas as precauções que a situação
aconselhava, retirando das suas sedes documentos e
ficheiros, convictos de que o PC não deixaria de
aproveitar a oportunidade de o envolver nos
acontecimentos de 28 de Setembro e impedi-lo de
actuar publicamente, como de facto veio a acontecer.
Note-se, porém, que nesta acção contra o Partido do
Progresso o PC não esteve só. A imprensa internacional
deu ampla e indigna cobertura ao Partido
(25) - TRIBUNA POPULAR, n°.

138

Comunista, fazendo-se eco das acusações que os seus
correspondentes em Lisboa tinham obrigação de saber
que eram falsas. O partido Socialista, o Partido Popular
Democrático e o Centro Democrática Social logo se
apressarem, através de comunicados, a louvar a acção
do COPCON, do governo e do PC, na repressão ao
Partido do Progresso, apesar de terem apoiado
publicamente a manifestação. Estes comunicados
ficarão na história de tão triste período da vida
portuguesa, como um exemplo de indignidade humana
e política difícil de superar.
Será longa a hora das lágrimas.
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CAP. V

O 11 de MARÇO

O 28 de Setembro fica a assinalar um acontecimento
da mais alta importância não só para a História de
Portugal, como para a vida de todo o Ocidente.
A demissão do general Spínola equivale, em termos
de política internacional, a uma vitória de Moscovo, não
só sobre o sistema defensivo representado pela NATO,
como nesse domínio subtil que é a frente moral do
mundo livre.
Esta dupla vitória de Kremlin representa um passo
gigantesco no caminho da finlandização da Europa e
consequente recuo americano para o isolacionismo, ante
o fracasso clamoroso do seu voo imperialista do postguerra. Não tardará o dia em que a Europa,
141

abalada nos seus alicerces e abandonada pelos Estados
Unidos, tenha de aceitar, em troca de uma paz ilusória, o
preço que a Finlândia pagou para sobreviver numa
aparente independência. A demissão criminosa dos
políticos do Ocidente, ante a ofensiva russa, assegura a
esta uma vitória sem tiros e um domínio que será
alicerçado na transigência e no medo. Uma grande noite
se aproxima da velha Europa, por se terem esquecido os
seus dirigentes e os seus povos que o que mata as
civilizações não são as guerras, o sobre-povoamento ou
a fome, mas o afastamento dos valores que as criaram e
as justificam. As transigências dos políticos e das
massas reflectem esse afastamento e por isso são,
certamente, o mais grave de todos os sintomas da sua
decadência. Um renascimento da nossa civilização só
será possível através de um regresso àqueles valores.
Se este não for possível então tudo estará perdido. Será
apenas uma questão de tempo. A União Soviética não
precisará de conquistar a Europa pela força das armas.
A própria Europa, como outrora Roma, lhe pedirá para as
suas armas, de fogo e ideológicas, imporem uma ordem
na desordem que os seus dirigentes provocaram e que
já não conseguem dominar.
Não é à excelência da doutrina, nem do sistema, nem
das técnicas de penetração que se deve o avanço do
comunismo. Ele deve-se, fundamentalmente, ao facto de
representar para os homens do
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Ocidente a libertação de um individualismo e de uma
liberdade que transcendem a sua capacidade de
autodomínio e de utilização. Na verdade, um individualismo e uma liberdade sem transcendência e sem
valores, numa palavra, sem uma ordem que transcenda
a Sociedade, deixa o indivíduo entregue a si mesmo, à
sua inteligência, às suas paixões e aos seus caprichos.
Se uma grande parte se acomoda à ordem representada
apenas pelo sistema das leis estatais, e como tal frágeis,
uma parte cada vez maior ultrapassa-a, por verificar que
não é mais do que uma convenção nem sempre justa,
séria e aceitável entre homens e por isso contesta-a,
ataca-a, torna-a inviável pela desordem que estabelece
nas inteligências, nas fábricas, e nas ruas. Daí que nem
a evidência dos números a provar a diferença abismal de
níveis de vida dentro de um e outro sistema, nem a frieza
dos argumentos racionais a atestarem o fundamento não
científico do marxismo, nem a clareza dos factos a
desmentir as previsões do marxismo na evolução
económica e social, nem a certeza das suas violências
ditatoriais a contrastar com a liberdade do Ocidente, de
nada sirvam para deter o seu avanço e até sirvam, pelo
contrário, segundo pensamos, para o ajudar.
Os dirigentes do Ocidente ainda se não aperceberam,
na cegueira dos seus mitos, que as reacções das
massas e, especialmente da juventude, neste lado do
mundo, só são contraditórias na aparência.
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Estas massas já se aperceberam, embora confusamente, que a felicidade não está no espaço por eles
definido - progresso material indefinido - mas numa
ordem transcendente que se proponha restabelecer a
paz e a justiça entre os homens e as nações. São os
elementos místicos do comunismo, não a sua doutrina
ou as suas realizações, que arrastam os desiludidos
para as suas realizações, que arrastam os desiludidos
para as suas fileiras. Os desiludidos de uma concepção
do mundo e da vida que, por se ter deixado esvaziar de
todos os seus valores espirituais, acabou por se traduzir
em contradições permanentes e gritantes. A ordem que
devia corresponder a esta concepção acabou por se
reduzir ao domínio absoluto, tanto a nível individual
como colectivo, da lei do mais forte. Está aqui a raiz de
todos os males e desvarios do Ocidente, que só se
poderá salvar se a substituir a tempo pela lei cristã da
cooperação.
Para Portugal, o 28 de Setembro marca o momento
em que o PC, isto é, o imperialismo russo, tomou
abertamente o Poder e em que se inicia o processo
sistemático de eliminação de todas as forças que se lhe
podem opor.
A inconsciência do escol nacional manifestou-se
imediatamente após o 25 de Abril, ao não se aperceber
que o que verdadeiramente estava em causa não era a
democracia, mas os legítimos interesses da sua Pátria,
da sua cultura e da sua civilização. Divi144

diu-se, por isso, desde logo, numa pequena e indigna
multidão de facções partidárias, alimentando-se os seus
dirigentes com todas as fantasias que estão há muito a
pôr em risco a sobrevivência da nossa civilização.
Ferozmente incrustados no seu pequeno mundo de
ambições pessoais e partidárias, embora não tendo,
cada um, nada de novo a dizer, não surpreende que,
agarrados ao pormenor, se tenham esquecido do
fundamental. Não surpreende que não tenham mesmo
reparado que os seus programas em nada de essencial,
absolutamente em nada, se distinguiam uns dos outros.
Desviados desta forma do que importava defender, tudo
se passou como se estivessem a esgrimir com moinhos
de vento, enquanto o PC tomava as posições que
decidem os acontecimentos, com o frio realismo de quem
sabe o que quer e para onde vai.
Os chefes políticos do Ocidente, indiferentes à sorte
da Nação Portuguesa e do seu Povo, tudo fizeram para
que os mitos que alimentam a sua decadência e a
desorientação das massas, facilitassem o caminho à
finlandização da situação, pois Portugal era um caso
embaraçoso, com a sua intransigência esclarecida, na
demissão quase geral do Ocidente. Daí que os
chamados grandes políticos do mundo livre, os seus
periódicos e comentaristas, apesar da evidência em
contrário, augurassem para a jovem democracia
portuguesa e para o seu povo, uma era de prosperidade
económica nunca vista e
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que ninguém verá, como bem sabem. Portugal, reduzido
à sua faixa europeia, pobre no solo e no subsolo, fora
das grandes correntes comerciais pela sua posição
geográfica, verá, pelo contrário, acentuar-se a sua
corrente migratória e terá de suportar um abaixamento
geral no seu nível de vida. Pensar--se, efectivamente,
que poderá sair riqueza do jogo dos partidos, da famosa
adesão ao Mercado Comum e de outras fantasias, ê
estar completamente fora das realidades. Uma coisa são
as possibilidades de criação da riqueza, outra o quadro
político de exploração dessas possibilidades. Não custa
a crer que este quadro tenha a sua influência num
melhor ou pior aproveitamento delas, mas se elas não
existem, não as pode criar. Ora, a ofensiva russa e euroamericana começou desde logo por lhe retirar as melhores daquelas possibilidades, pelo que se poderá concluir
que mesmo oferecendo a democracia pluralista um
melhor quadro para o aproveitamento das suas riquezas
do que a situação anterior - do que não duvidamos - só
por si não poderá substituí-las. A situação, como tal,
mesmo se correspondesse àquele tipo de democracia,
teria muito menos possibilidades do que o anterior de
fazer subir o nível de vida da população. Naturalmente
que os senhores do clube euro-americano e russo,
sabem tudo isto muito melhor do que nós. 0 Povo
Português, porém, só o saberá mais tarde. Enquanto a
canalha das cidades anda entretida a fazer o que lhe dá
na real gana e a deitar o olho ao que é do vizinho, tudo
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ce correr às maravilhas. Quando, porém, lhe faltar a
comida no prato é que se dará conta que nos comícios
se cultivam «slogans» e não feijões. Só então se
aperceberá de que, se ainda tem comida no prato, o
deve não à nova situação, mas às reservas de ouro e
divisas vindas das situações anteriores. Esgotadas
estas, e pouco falta, terá de engolir os «slogans» e
apertar o cinto. É este sempre o preço que se paga
quando se foge às realidades. E isto acontecerá
inevitavelmente, quer seja o comunismo, quer uma
democracia pluralista, quer um regime militar esquerdista
a deter o Poder. É uma realidade com que o Povo
Português terá não só de se conformar, como dela partir
para recuperar o pão ameaçado.
O PC, embora tendo partido desde o início com uma
enorme vantagem sobre as outras forças políticas, dadas
a sua organização, os seus métodos de actuação e os
fundos vindos da Rússia, acabará por desembocar numa
situação insustentável. No País não existiam as
condições objetivas para uma vitória do comunismo e o
PC não conseguiu nem conseguirá, no pouco tempo de
que dispõe, criá-las. A despolitização da população, a
par de outros factores, permitiu-lhe conquistar posições
de comando na situação, mas esta despolitização voltarse-á contra ele quando a fome chegar. Será então o
momento das forças nacionais agirem, nunca antes. O
tempo que terão para o fazer será curto, mas será
decisivo. De nada valerá ao PC a eliminação dos
Partidos
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porque estes não exprimem, senão debilmente, a força
nacional que o vencerá.
Exemplo flagrante do que se acaba de afirmar é o
fenómeno de migração de partido para partido, de
acordo com a conjuntura de momento, da grande massa
dos cidadãos. A medida que os Partidos vão sendo
eliminados, a massa dos seus simpatizantes e filiados
passa-se para o Partido que mais se aproxima do
eliminado. A eliminação do Partido do Progresso no 28
de Setembro, foi engrossar as fileiras do CDS e do PPD.
Uma vez na berlinda o CDS, assiste-se a uma corrida
para o PPD e PS, já que o PPD entrou quase
simultaneamente com o CDS a ser alvo dos ataques do
PC. Antes das eleições, a situação do CDS e do PPD
tornou-se tão precária que não surpreende que a grande
massa dos votantes se tenha voltado para o PS como
tábua de salvação. A votação só poderia ser interpretada
através da repartição dos votos pelos Partidos, se tivessem sido preenchidas duas condições "fundamentais:
liberdade de constituição de Partidos; igualdade de
oportunidades legais para todos. Não existindo nem uma
nem outra na situação portuguesa, a votação apenas
indica qual o Partido que a maioria considerou como
tendo mais possibilidades de se opor ao PC e à ditadura
militar. A derrota estrondosa do PC e dos militares do
MFA é ainda o que há de mais significativo no simulacro
de eleições livres realizadas em 25 de Abril deste ano.
Só de uma maneira
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negativa a população tinha possibilidade de exprimir o
seu descontentamento e, como vemos, exprimiu-o de
uma maneira insofismável.
Compreende-se, porém, que o PC tenha amedrontado
e até ameaçado eliminar o CDS, o PPD e o PS apesar
das eleições não virem a ter qualquer significado na
ordem prática, dado o pacto firmado, sob coacção, entre
o MFA e os Partidos. Tratava-se, no fundo, de conciliar
os interesses que a mascarada eleitoral tinha no plano
internacional, com a necessidade de quebrar o moral,
não dos Partidos, mas da população, levando-a à
consideração de que a segurança está onde está a força.
Este processo de condicionamento da opinião pública no
sentido da esquerda começou desde o primeiro dia com
a glorificação de pseudo-mártires do fascismo, como
Catarina Eufemia, uma invenção encomendada pelo PC
a um jornalista espanhol, como se pode verificar pela sua
própria confissão num jornal de Madrid, a passagem pela
televisão, rádio e jornais, das vítimas da repressão
fascista que em bicha vinham contar as violências de
que tinham sido vítimas; a campanha sem precedentes
desencadeada contra a Direcção Geral de Segurança
com a prisão, em massa, dos seus funcionários, a
maioria esmagadora constituída por simples empregados
de carteira, inteiramente estranhos a qualquer tipo de
investigação policial e muito menos de qualquer
violência; os saneamentos e a campanha sistemática e
saturante, através de todos
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os órgãos de informação, incitando o populacho à
denúncia, ao ódio, à represália contra os fascistas, isto é,
contra todos os que se não afirmavam esquerdistas.
Daí que o PPD e o CDS tivessem manifestado desde
a primeira hora o seu esquerdismo pois desde logo
compreenderam os seus dirigentes e os tímidos que a
eles se acolheram, que declararem-se anti-comunistas
era estamparem na testa o ferrete de fascista. O
saberem, porém, nadar nestas águas turvas só lhes
serviu pra prolongarem a agonia, como veremos.
0 Partido do Progresso tomou, desde o início, a atitude
contrária: declarou-se, desde logo, anti-co-munista e
contrário ao super-capitalismo ocidental. O Partido
Liberal, representante do capitalismo nacional, declarouse igualmente anti-comunista, bem como alguns outros
partidos mais pequenos. Não surpreende, nem se
surpreenderam os seus dirigentes, que o Partido
Comunista os tenha eliminado do jogo político, tendo
sobretudo a ajuda suicida dos outros partidos que se
afirmaram, com a obstinação do medo, como
esquerdistas. Por isso, dos grandes Partidos ficaram
apenas a jogar a bisca com o PC -fingindo sempre não
perceber que este tinha as cartas marcadas e vendo
apenas o seu pistolão à cintura - o PS, o PPD e o CDS.
Em vez de cederem e se degradarem preferiram os
dirigentes do Partido do Progresso manterem-se co150

mo reserva moral, intérpretes do querer e do sentir
nacionais, a única força, afinal, que poderá vencer o
comunismo.
O PS, muito infiltrado por elementos do PC, muito mal
organizado e vivendo à sombra da Internacional
Socialista e das facilidades que lhe eram dadas
internamente pelo MDP/CDE, recolhia os aplausos e,
mais tarde, recolherá os votos dos que não acreditavam
na sobrevivência dos outros Partidos e não viam, como
tal, outro caminho para evitar a tomada do Poder pelo
PC. Dirigido por um homem medíocre e sem autoridade
moral, o PS português acabou, infelizmente, por
representar na economia do Partidos, o papel de agiota.
Os dirigentes do PPD transpuseram para o plano
político a mística do clube de futebol. Apesar de se
apresentarem com um programa e tomadas de posição
sistematicamente ambíguas, conseguiram, sem dúvida,
desencadear a adesão e o entusiasmo de uma parte
importante do eleitorado, a que não foi estranho,
naturalmente, também o facto de terem sido admitidos
como força política na coligação governamental. Os seus
aderentes não encontraram, porém, no Partido a
organização que o poderia ter transformado na mais
importante força eleitoral do País. Não surpreende, como
tal, que a direcção do Partido tenha acabado por vir
parar às mãos de marxistas, com um velho militante,
Emídio Guerreiro, à sua frente. Que grande surpresa
para a maioria
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esmagadora dos votantes no PPD, que não são naturalmente marxistas. Uma vez mais se provou, com a
actuação dos dirigentes deste Partido que, pelo menos,
em momentos de crise grave, não são as habilidades
que resultam, mas a adesão clara e sincera a princípios'
adesão que impõe à luta a grandeza da dignidade e não
a vilania das transigências que degradam o espírito e a
vontade. Enquanto os dirigentes do PPD se entretinham
em pequenas disputas a alto nível, descurando
inteiramente a organização, o PC infiltrou-os e acabou
por lhes apodrecer a cabeça ou o que fazia as vezes
dela. Assim chegaram à situação em que se encontram:
com oitenta deputados eleitos por não marxistas, os
pepedistas têm a representá-los na direcção do Partido,
um grupo de marxistas.
Finalmente, o CDS afirmava-se, até ao cansaço,
obstinadamente do Centro - sem que ninguém conseguisse descobrir de quê. A ambiguidade, no programa
e nas atitudes, sua característica fundamental, não era o
que exigia o momento político, dominado como estava
por um Partido corajoso e militante, claro e directo na
sua actuação. Disputando ao PS e ao PPD as teses da
social-democracia, o CDS só introduziu confusão na já
confusa situação e cometeu os mesmos erros que
aqueles Partidos apoiando com o seu espírito de
transigência a escalada do PC, sem ter a possibilidade
que virá a ter o PS de o enfrentar com o apoio da
Internacional Socialista,
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embora já tarde para dominar a situação. Finalmente,
após estes Partidos, tinha surgido uma pequena
multidão de outros, entre os quais se encontrava, em
estado larvar a Democracia Cristã.
O PC podia estar de facto tranquilo: nem o PS, nem o
PPD, nem o CDS representariam qualquer espécie de
perigo à sua escalada. As condições que desde o início
tinham aceitado para serem tolerados, eram a melhor
garantia de que facilmente poderiam ievá-los a novas
transigências e destas à total degradação.
0 PC vai seguir, com a sua costumada frieza e
determinação, este caminho, combinando com uma
acção de cada vez mais íntima ligação com os oficiais
de que dispõe no MFA. O primeiro grande passo que
tentará dar depois de assegurada a cobardia dos
Partidos que permaneceram após a depuração feita no
28 de Setembro, é a constitução do Conselho Superior
da Revolução. A sua primeira tentativa, falha, por lhe
faltar ainda a' maioria na Assembleia Geral do
Movimento das Forças Armadas. Perante a resistência
que encontrou nesta, o PC, dos dois passos que tinha
dado em frente com a queda de Spínola, recua um,
concedendo uma trégua táctica aos Partidos. Não foi
longa esta trégua, apenas o suficiente para restituir
alguma força aos cavalos cansados. Subitamente,
Álvaro Cunhal, esse grande lacaio do imperialismo
russo, em diversos
discursos
proferidos
em
diferentes locais do
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País, desencadeia uma onda de violência contra o CDS
e o PPD e, de raspão, no PS, acusando os primeiros de
se alimentarem do «peito fascista». Os pobres
assustados, atiram-se contra a rede, convencidos de que
o PC os quer sacrificar. Mas enga-nam-se. Ao PC
convém mantê-los vivos pois que a sua cooperação lhe é
necessária para atingir dois objetivos: mantendo uma
aparência de pluralismo político, desviar, por um lado, as
atenções do Povo dos problemas reais do País através
da sua manutenção num clima de permanente emoção
e, por outro lado, quebrar o moral do escol dos Partidos
de maneira a que chegado o momento oportuno aceitem,
até com alívio, as condições que lhes serão impostas
para sobreviver - a sua finlandização. Atrelados desde o
início ao carro da vitória do PC o seu destino está
marcado. A bem ou a mal serão sacrificados.
Entretanto, o PC precisa deles vivos,, não só pelos
motivos apontados, como também para a execução,
paralela, das acções necessárias à montagem de uma
nova intentona e à neutralização das eleições, acções
estas todas intimamente relacionadas entre si.
A primeira que o PC leva a cabo é a da nova
intentona. Ela começa com ataques ferozes à reacção,
destinados a criar no espírito público, nacional e
internacional, o clima necessário à aceitação de uma
nova conjura fascista. 0 primeiro-ministro e
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outros elementos oficiais avisaram repetidas vezes a
opinião pública de que se preparava um novo ataque da
reacção à revolução progressista e que não seria
certamente a última fazendo circular constantemente
boatos de que estava próximo uma contra-revolu-ção.
Esta nova inventona era necessária ao PC para eliminar
os oficiais anticomunistas que eram maioria na
Assembleia Geral do Movimento das Forças Armadas, e
que se revelara esmagadora na votação a que se
procedera depois do 28 de Setembro acerca do papel
que o MFA devia desempenhar no concerto político da
Nação. È o perigo que representa esta maioria que leva
o PC a organizar a inventona do 11 de Março.
Enquanto decorria esta acção preparatória surgiu no
panorama político dos Partidos um obstáculo que não
estava certamente previsto pelo PC: a passagem do
estado larvar ao estado de crisálida da Democracia
Cristã. De um dia para o outro, sem que nada o fizesse
esperar, este Partido exibe publicamente como seu
Secretário Geral o major Sanches Osório, membro do
MFA e antigo ministro no gabinete de Vasco Gonçalves
até ao 28 de Setembro. Os grandes e cansados Partidos,
mortos de medo e de insónia, estremecem. É um perigo,
pensam. E era. Os seus filiados saem em massa em
direcção à nova esperança, transformando a Democracia
Cristã e o seu Chefe no assunto de todas as conversas.
Este mal tem tempo de fazer ou de dizer seja o que for
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transformando-se, num ápice, no chefe do maior dos
Partidos. Ninguém, certamente, sabia ou queria saber o
que era, o que pensava e o que preconizava a
Democracia Cristã. A designação era conhecida e o
major Sanches Osório era uma garantia como membro
do MFA, de que tudo correria bem. Sobretudo o novo
Partido surgia, imaculado, no meio da degradação a que
os outros tinham chegado. Daí que o movimento de fuga
dos outros Partidos para o novo, fosse verdadeiramente
uma marcha de ofendidos em direcção à dignidade
perdida.
0 PC, porém, dotado de famoso olho clínico, logo se
apercebeu de que se tratava de perturbação emocional e
por isso lhe aplicou, sem demora, a receita que já aviara
para os outros desequilibrados. Uma onda de violência e
de acusações avança contra a Democracia Cristã. 0
Secretário Geral, apesar de membro do MFA e de antigo
ministro, não consegue evitá-la, mas também não se
perturba. A Democracia Cristã revela-se, então, como
um perigo real, se chega até às eleições. O PC resolve,
por isso, inclui-la no seu plano da intentona que,
entretanto, avança. Novos discursos e novos boatos
alertam a vigilância do Povo contra o perigo de uma
contra-re-volução.
Nos princípios de Março saem das maõs do coronel
Vasco Gonçalves, primeiro-ministro, duas listas com
nomes de civis e de militares a serem abatidos
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no que se virá a chamar a «matança da Páscoa». Manda
tirar duas cópias para serem entregues, uma a Palma
Inácio, dirigente do grupo terrorista LUAR e a outra ao
brigadeiro Otelo Saraiva de Carvalho, comandante do
COPCON. De uma e de outra das listas constam nomes
de indivíduos que já se encontravam detidos. A LUAR
encarregar-se-ia de matar estes últimos, o COPCON dos
que não estavam presos. Propositadamente ou não, o
certo é que alguém tira mais cópias destes documentos,
tendo chegado uma às mãos do general António de
Spínola e a outra a refugiados fora de Portugal. Parece-nos que a melhor interpretação é a dos que afirmam que
com esta fuga se pretendeu intoxicar os elementos
visados, entre eles a quase totalidade dos oficiais fiéis ao
general Spínola e este mesmo que estava à cabeça de
uma das listas. A KGB, que montou a operação para o
PC, fez constar ao mesmo tempo que a data da matança
seria anunciada pela passagem na TV de determinada
peça teatral, sobre qual não havia uma informação
completa. A exibição na TV, na noite de 9 de Março, de
uma peça que apresentava algumas das catacterísticas
conhecidas, desencadeou um movimento de pânico
entre os oficiais visados. Precipitadamente resolvem sair
antes que seja tarde e têm, como é natural, como
preocupação fundamental a de salvar o general Spínola.
O PC não lhes dera, por um lado, tempo suficiente para
se organizarem e, por outro, obriga-va-os, dispondo
apenas de algumas horas, a sairem
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para defenderem as suas vidas e não como muitos
pensaram para levar a cabo uma acção contrarevolucionária.
Uma vez mais, a montagem, embora grosseira, está à
altura da canalha das cidades. De véspera o chefe da
equipa de reportagem da TV tinha apontado na sua
agenda uma reportagem para o dia seguinte, 11 de
Março, à porta do RAL 1. De facto, a TV aguardou em
frente deste Regimento, durante uma hora, o
bomdardeamento, com um público avisado também na
véspera, que representava o Povo vigilante. A caserna
do Regimento fora evacuada, mas não se avisa um
soldado, que chegara já pela manhã. O soldado morre,
infelizmente para quem o lamenta, felizmente para quem
vai servir-se dele para uma nova tragédia tipo Catarina
Eufemia. Faz-se desfilar o Povo, em lágrimas, diante do
seu corpo, baptiza-se o Regimento com o seu nome e o
seu busto figurará na parada. A TV transmite as cenas
comoventes, os jornais transformam o caso num grande
acontecimento. 0 assassinato, porém, a sangue frio,
pelas costas e por motivo fútil com algumas rajadas de
metralhadora ordenadas por um oficial deste Regimento,
de um casal sumariamente julgado, no RAL 1, é
conhecido apenas e fora do País, por um filme de um
correspondente da televisão francesa. Toda a Europa o
viu e se emocionou. As suas vítimas não tiveram, porém,
nem a honra dos jornais, nem as lágrimas do Povo, nem
os bus158

tos na rua onde foram traiçoeiramente assassinadas.
Enquanto se entretém a canalha com a exploração
dos acontecimentos, criando-se um clima artificial de
emoção pública, o PC age rapidamente. Finalmente,
chegara a hora da criação do Conselho Superior da
Revolução.
Convoca-se
extraordinariamente
a
Assembleia Geral do Movimento das Forças Armadas
que, embora já depurada de numerosos oficiais
anticomunistas, uns demitidos, outros presos, outros em
fuga, se considera prudente que se reúna de maneira a
não dar tempo a que a ela assistam os elementos da
Província. Como era necessária, porém, a presença de
200 elementos, são convidados a participar nela
fachinas, sentinhelas e até civis que se encontravam nas
imediações. Foi uma Assembleia assim constituída na
mais flagrante ilegalidade que decidiu da criação do
Conselho Superior da Revolução, não tendo sido
possível elaborar a acta, pois dela teriam que constar as
assinaturas dos que dela efectivamente faziam parte e
que nela não tinham participado. O Conselho Superior
da Revolução passou a ser o detentor de todos os
poderes constitucionais, implicando a sua criação a
eliminação, de um só golpe, de toda e qualquer
influência de elementos civis dos Partidos nas grandes
decisões. A mesma Assembleia toma acto contínuo a
decisão da nacionalização da banca e de numerosas
outras empresas.
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Como sempre, estes actos são seguidos de manifestações organizadas e pagas, a tanto por bico, entre as
aves de capoeira do PC. O seu cacarejar ouve-se nos
locais escolhidos, a horas certas, acompanhado pelo
grasnar dos patos de todos os Partidos ainda inteiros.
Uns e outros, lado a lado, comungam na alegria
marxista. É um espectáculo enternecedor. 0 PS, PPD e o
CDS, verdes de medo, esquecem o casal assassinado
mas assistem compungidos à missa pelo soldado
inadvertido, contribuem para o monumento, emitem
comunicados, louvam, aplaudem, multiplicam-se em
actividades de repulsa por mais esta intentona da
reacção que atrasa o processo progressista, abraçam-se,
choram, riem, instalando-se no alívio da máxima popular
de que enquanto o pau vai e vem folgam as costas.
Álvaro Cunhal sorri, certamente, como o lobo do
capuchinho encarnado, enquanto os representantes da
coligação dos enganados - Mário Soares, Sá Carneiro e
Freitas do Amaral lhe perguntam, inocentes, para que
servem os seus olhos, o seu nariz, os seus dentes...
O PC, agora, não tem obstáculos visíveis, embora os
invisíveis o preocupem. As decisões tomam-se
rapidamente. 0 Conselho Superior da Revolução visa
agora o condicionamento das eleições, de tal forma que
se mantêm todas as vantagens psicológicas da sua
realização e nenhum dos perigos que delas poderiam
surgir.
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Uma vez mais, ajudados pela inconsciência interior e
exterior, o PC venceu a sua partida. Tudo ficou suspenso
de umas eleições esvaziadas totalmente de qualquer
significado democrático. A única vantagem que os
portugueses poderão vir a tirar desta trapaça interna e
externa é a de que não é legítimo acreditar na
solidariedade dos estados democráticos, pois cada um
destes defende quase só os seus próprios interesses
remetendo sempre para um plano puramente teórico a
defesa dos princípios do chamado Mundo Livre.
Para se ver, com clareza, até que ponto certos
defensores das chamadas democracias do Ocidente
desceram na escala da inconsciência política, está a
votação recente no Conselho da Europa a favor do
regime português e da sua entrada na organização.
Rege-se este Conselho por um estatuto cujos princípios
e regras estão em discordância total com o regime que
vigora em Portugal. Vejamos, de maneira resumida, as
principais e iniludíveis infracções a este estatuto por
parte das autoridades portuguesas:
Fizemos já referência pormenorizada a numerosos
factos que, com toda a evidência, permitem desde já e a
qualquer leitor mesmo não esclarecido, classificar a
situação de pré-comunista e não de pré-democrática
como muitos; - mal intencionados pretenderam fazer crer
até há pouco à opinião pública internacional. Vamos,
como tal, fazer agora apenas referência aos aspectos da
situação que estão em fla161

grante contradição com os estatutos do Conselho da
Europa. Vimos já em que circunstâncias decorreram as
eleições que inicialmente se propunham eleger os
deputados à Assembleia Constituinte para a elaboração
da nova Constituição. E como estas eleições deixaram
de ter qualquer significado em virtude da Convenção
imposta aos Partidos.
A nova Constituição não sairá de uma deliberação
soberana de uma Assembleia Constituinte eleita por
sufrágio directo e universal, mas como emanação
indirecta do grupo que detém o Poder e não será
legitimável por meio de uma consulta plebiscitária.
Na verdade, o MFA forçou os grandes Partidos a
aceitarem, sob pena de ficarem de fora dos trabalhos da
Constituinte, uma Convenção Constitucional em que se
definem os princípios fundamentais e a estrutura dos
poderes políticos e administrativos da nova constituição.
Desta forma, a Assembleia Nacional Constituinte terá
apenas a simples função de dar forma à nova
Constituição.
Os Partidos Políticos que aceitaram esta convenção
asseguraram a sua presença na Constituinte, mas à
custa do abandono não só dos princípios que dizem
defender como da possibilidade de defenderem sequer
as suas perspectivas políticas como possíveis
contribuições ao texto fundamental. A sua presença
equivale como tal e apenas, a dar um aval de pluralismo
político a um texto concebido e imposto pela facção
política apoiada no MFA - o PC.
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A nova Constituição, sob o ponto de vista formal será
elaborada pela Assembleia Nacional Constituinte mas
não terá outra legitimidade que a que lhe será dada pela
força das armas, segundo o modelo das chamadas
democracias populares e em radical oposição às vias
tradicionais de legitimação constitucional dos estados
democráticos do Ocidente. Não só, porém, sob o ponto
de vista formal a nova Constituição se aproxima daquela.
Sob o ponto de vista material, ela afasta-se igualmente
dos modelos ocidentais para se ajustar ao das
democracias populares. Uma simples enumeração das
competências e das atribuições dos futuros órgãos de
soberania, que constam da convenção imposta aos
Partidos, o revela com uma clareza impressionante,
clareza, contudo, não suficiente para vencer a miopia
política ou a desfaçatez dos membros do Conselho da
Europa. Confessámos desde já que nos inclinamos para
o segundo termo desta opção.
Na verdade, por ordem decrescente de importância,
estes órgãos são: O Presidente da República, o
Conselho da Revolução, a Assembleia do Movimento
das Forças Armadas, a Assembleia Legislativa, o
Governo e os Tribunais.
As três primeiras instâncias de decisão, que por si sós
resolverão todos os problemas de orientação política,
estão coordenadas e em estreita dependência umas das
outras e todas são constituídas por militares. De facto, o
Presidente da República é elei163

to por um Colégio Eleitoral restrito constituído pelos
membros do Conselho da Revolução, pelos membros da
Assembleia do Movimento das Forças Armadas e pelos
deputados à Assembleia Constituinte, num total de 490
membros. Destes, 240 pertencem ao MFA. A
Presidência da República será, pois, ocupada por um
militar da confiança do MFA, visto ser inconcebível que
qualquer candidato possa obter votos civis superiores
aos do bloco militar em questão.
0 Conselho da Revolução, por sua vez, órgão, como
vimos auto-constituido nas mais flagrante ilegalidade,
tem as seguintes competências e características:
1 — auto-definição da sua própria constituição,
embora dependente de deliberação da Assembleia Geral
das Forças Armadas, cuja constituição e regime de
funcionamento são aliás regulamentadas pelo próprio
Conselho da Revolução:
2 — Fixação do Programa político interno e externo;
3 — Decisão, a título obrigatório geral, sobre a
inconstitucionalidade das leis e dos diplomas legislativos
quanto aos seus aspectos fundamentais, tais1 como o
material e o orgânico, ficando para os tribunais o
julgamento das violações formais;
4 — Validação e sancionamento das leis saídas da
Assembleia ou do Governo, concernentes aos as164

pectos fundamentais de toda a vida política — financeira, económica e social - negócios estrangeiros,
exercício das liberdades e dos direitos fundamentais e
regulamentação das actividades políticas;
5 — Legislar no domínio militar e em tudo o que tenha
o carácter nacional de urgência, sempre que o Governo
ou a Assembleia o não possam fazer;
6 — Velar pelo cumprimento das leis ordinárias e
pelos actos do governo ou da administração;
7 — Conferir poderes constituintes à Assembleia
Legislativa e recomendar correcções ou alterações à
Constituição;
8 — Deliberar acerca da proclamação do estado de
sítio e do estado de emergência;
9 — Pronunciar-se junto do Presidente da República
sobre a escolha do Primeiro-Ministro e dos três Ministros
nomeados obrigatoriamente pelo Movimento das Forças
Armadas;
10 — Decretar a dissolução da Assembleia Legislativa;
11 — Nomear interinamente, em caso de morte ou
impedimento, um substituto para o Presidente da
República.
Além destas disposições, a Convenção determina
ainda que a Constituição deverá consagrar os princípios
do Movimento das Forças Armadas, salvaguardar as
conquistas obtidas pelo processo revolucionário, bem
como os desenvolvimentos futuros do Pro165

grama do Movimento das Forças Armadas.
Eis, de maneira sucinta, mas mais do que suficiente,
mesmo para maus entendedores, qual é efectivamente a
situação portuguesa e como ela não pretende sequer
formalmente aproximar-se duma situação democrática
de tipo ocidental. Formal e materialmente, ela tem um
mérito que não têm alguns membros do Conselho da
Europa: apresenta-se tal como é.
A falta de vergonha destes senhores não se fica,
porém, por aqui. Na verdade, para além do problema
constitucional, há a situação em si, no dia a dia. Ora
encontramos nela aspectos de extrema gravidade que
representam, de maneira flagrante, atentados aos ideais,
e aos princípios que constituem aquilo a que aqueles
senhores nos seus discursos de circunstância chamam o
«património comum» aos países signatários do Estatuto
da Organização a que pertencem e que não honram.
Trata-se de atentados sistemáticos à vida, aos bens e às
liberdades fundamentais dos cidadãos. O Estatuto do
Conselho da Europa, a Convenção para a salvaguarda
do Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais
(firmado em, Paris, em 20 de Março de 1952), bem como
outros diplomas em que se consagram os princípios por
que se regem as democracias ocidentais, são
constantemente violados, se é que se pode falar de
violação quando os dirigentes políticos portugueses não
escondem que pretendem implantar em Portu166

gal um regime ditatorial da esquerda. A discordância
começa, desde logo, na verificação de que não existe em
Portugal um Estado de Direito. Em todos os domínios do
Direito, as leis revolucionárias, a criação de tribunais
revolucionários, o progressivo alargamento do campo de
actividade legal de brigadas civis que prendem, agridem e
assassinam com a maior impunidade, revelam claramente
que os detentores do poder político não respeitam o
princípio da prominência do Direito. Aquilo a que se
chama legislação revolucionária não traduz o mais
pequeno esforço de jurisdicionalização da Revolução que
em 25 de Abril, o MFA prometeu ao País e ao Mundo que
se traduziria numa democracia pluralista e livre. Na
verdade, as leis revolucionárias não passam de violações
da legalidade constituída e aceite pelo Programa do MFA
e constitui uma violação dos princípios mais elementares
dos direitos e das liberdades consagradas pela
Declaração Universal dos Direitos do Homem e pelo
Direito Internacional. Bastará citar alguns exemplos para
se ver até que ponto os membros do Conselho da Europa
violaram, por sua vez, os princípios a que dizem
obedecer, induzindo, com esta violação, em grave erro a
opinião pública europeia: a violação do direito de
liberdade de associação sindical, levada a cabo pela
legalização revolucionária do princípio chamado de
unidade sindical, em contradição gritante com o disposto
na PARTE 5 e na PARTE II, artigo 5o. da Carta Social
Europeia
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(firmado em Turim, em 18 de Outubro de 1961), que
consagra o princípio oposto, o da liberdade sindical. 0
princípio da liberdade sindical foi adoptado arbitrariamente e apesar da oposição de todos os Partidos com
excepção do PC e do MDP/CDE e sem que as massas
trabalhadoras tenham sido consultadas.
0 direito de liberdade de associação política, embora
consagrado na lei que rege a formação e funcionamento
dos Partidos, tem sido repetidas vezes violado. A
Associação dos Operários foi dissolvida e a Democracia
Cristã impedida de concorrer às eleições, com base em
acusações não provadas, tal como acontecera já, em
Setembro de 1974, com os Partidos do Progresso e
Liberal.
O Direito à liberdade de Informação tem sido negado
aos Portugueses, quase desde a primeira hora do 25 de
Abril. Todos os órgãos de informação estão sujeitos a
uma censura interna exercida por comités de redacção
do PC, exceptuando apenas o de um periódico, a
«República», órgão do PS. Depois da nacionalização da
banca, todos os periódicos, com excepção de «A
República» e todos os grandes hebdomadários, com
excepção do «Expresso», pertencem ao Estado. Antes
desta nacionalização, o MFA e o governo provisório
ocuparam
militarmente
as
instalações
dos
hebdomadários independentes «Tribuna Popular»,
«Bandarra», «Tempo Novo» e «Liberdade», tendo sido
encarcerados vários dos seus jornalistas. Desta forma, o
MFA e o Gover168

no violaram de maneira flagrante o espírito e a letra do
art° 10° da Convenção para a salvaguarda dos Direitos
do Homem e das Liberdades Fundamentais.
Ao monolitismo da informação escrita, junta-se o dos
órgãos de difusão radiofónica e televisiva. Os únicos
órgãos onde existia até há pouco tempo pluralismo,
embora muito limitado (Estação da Emissora Nacional,
da Rádio Renascença e da Radio-Televisão) acabam de
ser totalmente submetidos com o pretexto de terem
colaborado no golpe forjado do 11 de Março, segundo o
testemunho de membros do Partido Socialista
constrangidos a pedir a sua demissão.
A mais grave, de todas as violações dos direitos
Humanos é talvez a que diz respeito ao Estatuto dos
Presos Políticos.
Após o 28 de Setembro estas violações cresceram em
número e em gravidade, traduzindo-se em encarceramentos selectivos, isto é, de dirigentes de Partidos
Políticos e com uma finalidade intimidatória visando, sem
qualquer critério de culpabilidade, milhares de militantes
e simpatizantes dos Partidos visados bem como prisões
por pura vingança pessoal. O número de presos eleva-se
já a cerca de cinco mil, em nada comprometidos com
qualquer organização política ou policial do antigo
regime. A maioria esmagadora destas prisões visa
apenas criar uma atmosfera de temor e de insegurança,
desencoran-
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jando da menor veleidade de discordância com o regime.
A escassez de instalações prisionais e a preocupação de
fornecer aos méis comprometidos estrangeiros, a
possibilidade de enganarem a opinião pública mundial,
leva as autoridades portuguesas a soltar uma parte dos
presos ao fim de alguns meses, embora ficando sujeitos
a medidas de residência vigiada. A grande maioria
destes, tanto os que saíram em liberdade nas condições
apontadas, como os que continuam encarcerados, não
foi sequer interrogada, não lhe foi entregue qualquer nota
de culpa, nem tem direito a qualquer assistência judicial.
Estes factos violam as disposições dos artigos 5, 6 e 8
da Convenção para a salvaguarda dos Direitos do
Homem e das Liberdades Fundamentais, bem como o
conteúdo do art°. 3 do Estatuto do Conselho da Europa.
Infracções desta natureza repetem-se diariamente, muito
especialmente depois dos acontecimentos de 13 de
Dezembro de 1974 e de 11 de Março de 1975, que
levaram à prisão alguns milhares de cidadãos. As prisões
estão sobrepovoadas, os detidos amontoados em celas
sem' as condições mínimas aceites internacionalmente,
como no Forte de Caxias, na Trafaria, na Fortaleza de
Peniche, na Penitenciária de Lisboa, no Aljube, nas
prisões do Porto, civis e militares, no campo de
concentração de Alcoentre, na prisão de Tires, na
Fortaleza de Elvas, etc.
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A criação, logo após o 25 de Abril, de uma tenebrosa e
tentacular polícia política, montada por elementos do
KGB, em que se contam os uniformes do COPCON; a
organização terrorista LUAR e a Comissão de Extinção
da Pide-DGS. Esta última, ultrapassando o papel para
que foi criada, transformou-se num novo aparelho de
controle da vida política dos cidadãos, dirigida
secretamente por elementos da KGB. Todos estes factos
foram, aliás, desvendados por um membro do Partido
Socialista, dr. Fernando Oneto, que pertenceu àquela
Comissão.
É este o resultado de um ano de actividade de uma
ditadura imposta por um bando de militares que
prometeu ao Povo e ao mundo uma democracia
pluralista para Portugal.
As vítimas dos crimes cometidos, das arbitrariedades
suportadas, das prisões sem esperança e os milhares de
refugiados que, especialmente em Espanha e no Brasil,
procuraram um refúgio contra a violência e o caos, são
testemunhos numerosos e eloquentes de uma situação
que se não deve só a Moscovo, mas sobretudo ao
criminoso imobilismo das democracias ocidentais.
A Europa pôde assistir, não há muito, pela televisão ao
assassinato já mencionado, mas desconhece muitos
outros crimes no género, cometidos na maior
impunidade. A miséria e o desemprego alastram vertiginosamente, juntando aos desempregados dos
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processos de depuração, vítimas quase sempre de
vinganças, invejas e ódios, violações flagrantes do art°.
23, n°. 1, da Declaração Universal dos Direitos do
Homem (assinado em Paris em 10 de Dezembro de
1948), classes inteiras da população.
Tais são os crimes que o Conselho da Europa cobriu
com uma autoridade que acaba totalmente de perder ao
decidir a inclusão de Portugal na Organização e ao
recomendar aos Governos signatários ajuda e protecção
para esta ditadura vermelha.
Assim vai a Europa, pela mão de Moscovo, até ao
Arquipélago Goulag, ajudada por tantos que virão a ser
também suas vítimas. Que Deus lhes perdoe, se não
sabem o que fazem, do que duvidamos.
A população portuguesa terá, porém, de se preparar
para horas bem mais amargas, quando a fome e a
desordem descomandada, lançarem os grupos uns
contra os outros, de armas na mão, irmãos contra
irmãos, vizinhos contra vizinhos, gente desesperada
matando aqui e ali, só para se vingar das suas
frustrações e da sua angústia.
Será sangrenta a hora das lágrimas. Se chegar, será
dolorosa a hora da justiça!
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CAP. VI
MENSAGEM AO POVO PORTUGUÊS

Será este o fim da História de um Povo, o epílogo
trágico de Portugal?
Não o cremos.
Portugal sofreu, no decorrer da sua longa e acidentada História, terríveis crises, incluindo a da perda da
independência durante sessenta anos, e soube
reencontrar invariavelmente o caminho do seu destino.
Caminho sempre ligado intimamente à fé cristã. Se dela
por vezes se afastou, dela teve que se aproximar para
superar os seus erros e os seus sofrimentos. Vítima, em
todas as crises, de um escol que se perde nas veredas
do orgulho e da riqueza, da ostentação e da impiedade,
do poder e da violência, foi o Povo, com o saber de uma
reflexão secular
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sobre as realidades e as necessidades básicas da vida e
iluminado pelas virtudes cristãs, que acabou sempre por
redimir a Nação.
Neste momento trágico da sua vida colectiva e mau
grado os constantes apelos do falso escol que detém o
mando pela astúcia e pela força, o Povo assiste,
temeroso e estupefacto, mas sem aderir, à luta que se
trava a um nível que há muito olha com desconfiança,
senão mesmo com desprezo - o das altas esferas do
Poder.
E neste Povo traído que se encontra o último reduto
da Nação, porque é ele com as suas virtudes e o seu
grande realismo que constitui a reserva moral e a
garantia da continuidade da Pátria. É nele que teremos
de buscar o apoio e a inspiração para a reconstrução de
um Portugal que sirva de modelo ao destroçado,
contraditório, inquieto e ameaçado mundo cristão.
Daí a nossa certeza moral de que a. luta que se está a
travar na terra de Santa Maria é algo de profundamente
importante para o mundo ocidental, tão decisivo que o
seu desfecho virá a determinar-lhe o destino. Se o
pequeno Povo lusitano conseguir libertar-se da ditadura
marxista, como cremos que sucederá, não temos
dúvidas de que poderá vir a ser um centro de resistência
e de luta contra o materialismo, tanto oriental como
ocidental, através da instauração de um novo projecto de
sociedade, em que a palavra cristã não seja uma capa a
enco174

brir a mentira de um compromisso com o materialismo,
mas a norma suprema de pensamento e das acções a
levar a cabo.
Abaladas as suas estruturas capitalistas e posto em
evidência o materialismo que as dominava, escancaradas aos olhos de todos as falsas verdades
proclamadas e as consequências dos falsos apelos
revolucionários aos sentimentos mais baixos da população - o ódio, a inveja, a mentira, o crime - o Povo
saberá descobrir que a sua sobrevivência só será
possível, em formas dignas de pensamento e de vida, na
reestruturação da comunidade nacional em bases
verdadeiramente cristãs, isto é, num Pacto com a
VERDADE.
Só este pacto com a verdade lhe poderá permitir
libertar-se - quaisquer que sejam os sacrifícios de ordem
material a que tiver de se sujeitar - dos dois
imperialismos materialistas que o querem dominar, e
construir assim com a alegria dos sacrifícios livremente
aceites, uma Nova Sociedade, em quê o homem e a
natureza se não destruam mutuamente, antes se
acordem com o Projecto de Deus.
Se o fizer, e há-de fazê-lo, estamos certos, pois que
muitos o pensam e estão determinados a lutar, o Povo
Português terá descoberto um novo caminho para uma
nova libertação do Ocidente, libertação do cerco que lhe
fazem os seus inimigos. Terá quebrado esse duplo
cerco, interno e externo, com que o materialismo
pretende sufocar a concepção do mun175

do e da vida, dentro de cada consciência e de cada
Povo.
O cerco externo é cada vez mais visível. Basta olhar o
mapa do mundo.
0 cerco interno, porém, não o é tanto. E por isso
muitos, bem intencionados, o não vêm, colaborando, na
sua desorientação, com todos os que, dominados pelo
materialismo, pelo ateísmo e pelo desespero, oferecem
aos homens do nosso tempo a falsa opção entre o terror
da violência indescriminada que domina no Ocidente e o
terror da viotencia organizada que lhe oferecem os falsos
profetas do Oriente marxista. Não se apercebem estes
desorientados, e entre eles tantos padres da Igreja
Católica, senão muitos dos seus próprios dirigentes, que
essa falsa opção é o resultado de se terem afastado da
doutrina cristã, de se terem recusado, por egoísmo e por
orgulho, a desenvolver as potencialidades da sua
mensagem, a submeter-se aos seus ditames, a viver,
com autenticidade, os seus valores. Não se apercebem,
por isso, que quando a acusam, se negam, e quando a
negam, se acusam. Não se apercebem que a raiz dos
males de que sofre a sociedade cristã é o materialismo
que se apossou da vida dos cristãos. De desvio em
desvio, de transigência em transigência, de erro em erro,
foram levados a supor que os desequilíbrios que
surpreendem na sociedade cristã do Ocidente, se
centram numa luta entre o comunismo e a democracia,
sistemas políticos que
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quase se reduzem, no nosso tempo, aos seus programas
económicos. Perdeu-se, assim, a consciência de que a
luta se trava, na verdade, entre o BEM e o MAL, entre o
espiritualismo e o materialismo e que é na supremacia
deste último que se deve procurar a causa da angústia
que nos domina. De um e de outro lado de todas as
cortinas de ferro do mundo a causa é a mesma: o
materialismo, com concepção teórica e como prática de
vida.
Confundir, em todos os planos da vida e do pensamento, a guerra entre o Bem e o Mal, entre o
espiritualismo e o materialismo, com a disputa entre os
dois irmãos gémeos que são o marxismo, como
capitalismo de Estado, e a democracia plutocrática,
roupagem política do materialismo capitalista, é perder
completamente a consciência da realidade que importa
enfrentar.
Ora é o que se passa.
A sociedade cristã perdeu na verdade a consciência
de que a luta entre o marxismo e a democracia, entre o
capitalismo de Estado e o capitalismo dos grupos
financeiros, não é mais do que a expressão de
divergências passageiras dentro da mesma concepção
materialista do mundo e da vida. Tomar posição a favor
de um ou de outro é sempre aliar-se com o mesmo
inimigo, é trair a sua própria frente de batalha em
benefício exclusivo de um inimigo com duas faces. A
vitória de um ou de outro significará
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sempre a derrota da nossa concepção do mundo e da
vida.
Mas infelizmente é ao que estamos a assistir e ao que
temos de nos opor, de maneira coerente e decidida.
Importa mostrar aos cristãos que a frente de combate do
espiritualismo será irremediavelmente destroçada, se
cada um continuar a escolher como aliado uma das
faces do inimigo comum. Temos de pôr um travão ao
terrível espectáculo a que se assiste na frente cristã:
cada dia desertam uns tantos mais, para um e outro
lado, juntando ao símbolo da cruz, ora a foice e o
martelo, ora o bezerro de oiro, numa tentativa de
conciliar o inconciliável, de identificar Cristo 'com as duas
faces diabólicas do anti--Cristo.
Os cristãos terão de reorganizar-se para o combate, e
para tal é ponto de partida essencial terem perfeita
consciência da sua posição, saberem distinguir, quer ao
nível da doutrina, quer ao nível das acções quotidianas,
onde está o seu espaço e onde está o espaço do
inimigo.
Não é só ao cerco externo que devem estar atentos,
mas sobretudo ao cerco interno, mais perigoso e subtil,
por ser aquele em que a confusão é mais fácil de
estabelecer-se e onde o inimigo das duas faces pode
mais facilmente introduzir-se nas consciências. Se cada
um, porém, souber com clareza o que quer e para onde
vai, facilmente verá que o inimigo começa por estar
dentro de si na confusão
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consentida. Só quando a desfizer, na sua própria
consciência, poderá bater-se coerentemente pela
verdadeira paz e liberdade, que não a do terror e a da
violência, a da falsa opção entre o comunismo e a
democracia, mas a dessa autêntica opção que é pensar
e viver, ou não, de acordo com a mensagem de Cristo. É
estabelecer um Pacto com a Verdade ou com a Mentira.
Terá de escolher.
A situação em que se encontra, neste momento,
Portugal é uma antecipação daquela em que se virão a
encontrar, a curto prazo, todos os países do Ocidente. A
única diferença está em que, em Portugal, a violência já
se encontra institucionalizada e nos outros países do
Ocidente ainda não atingiu essa fase, mas para ela
caminha apressadamente. A causa profunda é a mesma:
a crise do espírito, o domínio sobre este do materialismo,
como doutrina e como prática.
Como foi possível chegar-se à situação em que nos
encontramos?
Especialmente a partir do após-guerra, acelerou-se no
mundo ocidental, a crescente sobreposição dos valores
materiais aos valores do espírito, impondo-se aqueles de
uma maneira progressiva como medida de todas a
coisas, supremo padrão de referência de todos os
pensamentos e acções humanas. Os travões de ordem
moral que, até ao desencadear da guerra, tinham servido
para moderar a agressividade da conquista materialista,
quase desapareceram de179

pois dela, deixando à sua mercê a abalada e desorientada sociedade cristã.
É certo que ainda se invoca e se utiliza uma grande
parte dos valores e da linguagem de um mundo em que
o espírito se sobrepunha à matéria. A convergência, .
porém, cada vez mais acentuada, dos caminhos do
Ocidente com os do mundo materialista, vai esvaziando,
dia a dia, o conteúdo espiritual que ainda perdura no
mundo ocidental e na linguagem que neste se utiliza
ainda para exprimir publicamente a adesão ao espírito; e
lança numa trágica confusão a consciência dos que se
apercebem das contradições a que se chegou. Esta
convergência, que acompanha o declínio da vida cristã e
a divide, é inexoravelmente imposta pelos estreitos
pontos de contacto existentes, ao nível da doutrina e da
acção, entre a concepção materialista do mundo e da
vida, que deu origem ao comunismo actual, e entre o
capitalismo materialista, seu irmão gémeo, que se
apossou do Ocidente cristão - primeiro, através do
domínio da sua vida económica, em seguida das suas
estruturas políticas e que, num último assalto, sé prepara
agora para tomar o último reduto: as suas estruturas
sociais. 0 divórcio, a pornografia e a droga são as suas
armas transitórias, pois que, uma vez assumido o poder
total, o materialismo impõe uma moralidade científica aos
escravos da produção.
Esta vitória do materialismo capitalista do Ocidente foi
possível porque a sociedade cristã se deixou
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por ele penetrar, desviando-se, insensivelmente, mas
cada dia mais, da concepção da vida e do mundo que
ainda afirma, mas quase só teoricamente, ser a sua.
Nem mesmo a Igreja Católica escapou a este acordo
infernal. De transigência em transigência, foi--se
desviando da essência e da prática da doutrina e da sua
missão corrompendo-se até aos seus alicerces
humanos, acabando por se identificar, no espírito das
gentes, com o seu inimigo natural, ou seja, com a própria
concepção materialista do mundo e da vida. Daí o não
ter reagido como devia, até por instinto de conservação,
contra a construção e evolução materialista da
sociedade, aceitando estruturas económicas, sociais e
políticas nitidamente anti-cristãs, com uma total
indiferença pelos terríveis problemas que a sua atitude e
a sua acção suscitavam nas consciências.
O abismo entre o que o Cristianismo proclama como
sua verdade e a realidade quotidiana acentuou-se de tal
forma, no nosso tempo, que as consciências mais
sensíveis acabaram por entrar em crise e quantas, não
chegando a aperceber-se do fundo do problema, isto é,
de que se tinha chegado apenas ao termo de uma
evolução, se afastaram desiludidos e frustrados,
buscando em misteriologias orientais, no nihilismo ou no
culto da violência, um refúgio para a sua angústia e um
caminho para o seu desespero.
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Como foi possível um tal declínio e como explicar esta
crise?
Cremos que foi a própria evolução do capitalismo
materialista que veio pôr em evidência o erro do
materialismo como concepção do mundo e da vida.
Conhecem-se as condições desumanas em que o
desenvolvimento do capitalismo se processou: sob o
signo do materialismo e absolutamente à margem da
doutrina e das advertências dos cristãos não corrompidos pelo sistema. A ideologia materialista, apoiada
porém, em realidades palpitantes, que apresentava
como suas vitórias, tais como as espectaculares
conquistas da ciência e da técnica, desviou uma grande
parte dos cristãos para o seu campo, comprometendo-os
e corrompendo-os.
Coisa curiosa, porém: este capitalismo materialista
não criou uma mentalidade e uma consciência materialista senão efémeras, pois não tardou a surgir uma
reacção da consciência crista - a que se afirmava como
tal em perfeita consciência, e a que, embora não se
afirmando como cristã, pensava e reagia como ela, pelo
facto certamente de por ela ter sido formada. O próprio
marxismo, o de Marx, não o Subsequente, é todo ele
uma reacção, generosa e viva, embora errada, contra o
materialismo capitalista, pondo em evidência e criticando
a lógica interna do sistema e as suas obras, que erguiam
barreiras de egoísmo e de desigualdades artificiais entre
os homens. Daí a sua busca, embora por
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caminhos errados, de um novo sistema económico em
que os crimes do capitalismo, no seu desprezo pelos
homens, não fossem possíveis.
Marx errou quando fez decorrer do capital e da
propriedade privada, as injustiças do sistema económico
capitalista. Na verdade, o que neste está errado é o seu
fundamento materialista, é a sua sobreposição aos
valores do espírito, é a sua recusa em obedecer ao
princípio de que a economia, como todas as outras
ciências, só é válida quando e enquanto serve a pessoa
humana,
nas
suas
necessidades
naturais
e
sobrenaturais, isto é, enquanto está ao serviço do
Homem e não Homem ao seu serviço. Por isso, a
doutrina de Marx gerou, como o capitalismo do Ocidente,
e pelo mesmo motivo, o seu fundamento materialista, um
estado e uma sociedade em que a desigualdade e a
injustiça são ainda mais flagrantes do que naquele.
Em contrapartida, o capitalismo do Ocidente
aproxima-se cada dia mais do socialismo, por não ter
outra solução para resolver as suas contradições internas, uma vez que se recusa, como aquele, a
considerar a pessoa humana como sujeito de todas as
coisas, reduzindo-a a simples objecto da ciência
económica. Por isso, tanto o capitalismo do Ocidente,
como o capitalismo de Estado do Oriente, em nome da
prosperidade económica, em que situam a felicidade
humana, escravizam o homem e põem em perigo a sua
sobrevivência com a destruição siste183

mática e já alarmante da própria natureza. Na concepção
materialista, o homem concreto é substituído por um
homem abstracto que não existe. A liberdade da pessoa
humana e as liberdades que lhe são inerentes deixam de
ter sentido naquelas duas formas da concepção
materialista, pois nelas o homem concreto fica reduzido
a um simples produto da economia.
Na ordem prática, o capitalismo de Estado e o
capitalismo dos grupos financeiros, só diferem em alguns
dos processos de tornar efectiva a prática da concepção
materialista do mundo e da vida que lhes serve de
fundamento. Em tudo o resto são dois irmãos gémeos
que disputam o poder mundial para imporem, pela
violência ou pela massificação, a sua concepção da vida.
Dois imperialismos materialistas que se enfrentam,
abusando ambos da boa fé e das legítimas aspirações
dos homens a um mundo mais próspero e mais justo.
Entre estes dois imperialismos, encontrou-se sempre
uma outra concepção total da vida, a cristã, a lutar com
sorte variável, contra um e contra outro. Infelizmente,
porém, uma grande parte dos cristãos deixou-se
comprometer e corromper, particularmente com o
capitalismo materialista do Ocidente. Envolvidos no
processo de desenvolvimento deste último, apoiando-o e
defendendo-o, identificando-se de certa maneira com
ele, acabaram por estabelecer, mesmo no seio da Igreja,
uma trágica confusão en184

tre capitalismo materialista e cristianismo. Nos tempos de
hoje, em que os erros resultantes desta confusão se
transformaram em claras evidências, em que a
contradição' não pode ser já negada, a desorientação
apossou-se dos espíritos e das consciências, instalandose, em muitas delas, um complexo de culpa. Uma parte
voltou-se para os acusadores, justos nas suas críticas,
mas injustos nas suas propostas, e com eles
estabelecem um pacto de mentira. Daí a aceitação, cada
dia maior, por parte de muitos cristãos, da socialdemocracia, do chamado socialismo à ocidental, fase
avançada do capitalismo materialista do Ocidente na sua
evolução para o comunismo. Estas e outras variantes do
socialismo aparecem aos olhos destes cristãos como
uma maneira feliz de poderem continuar a usufruir das
suas posições materialistas, sem abdicarem do cristianismo de que se afirmam defensores. Assim passam de um
erro para outro, sem se aperceberem de que na
realidade se aliam aos seus inimigos, pondo em causa a
autenticidade da sua fé e o destino da sua civilização. 0
seu complexo de culpa só seria superador dos desvios e
dos erros, se às justas críticas dos inimigos
respondessem com a autenticidade de uma vida
verdadeiramente cristã, aliando-se aos que na frente do
espiritualismo lutam por uma reforma da sociedade e do
Estado, sem a qual não'é possível aos cristãos viverem
como tal.
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O dilema é sem dúvida trágico para os cristãos
enquanto vivem numa sociedade que não é cristã. Na
verdade, na participação a que a própria existência os
obriga como membros de uma sociedade, ou pactuam
com o que nesta, especialmente na vida económica, é
condenado pela doutrina, e podem permanecer no
sistema, ou o recusam, e não lhes é possível manteremse na concorrência que lhes fazem os que não têm
limitações de ordem moral ou doutrinal para a sua
actividade, mas apenas as limitações que lhes são
impostas pela lei e pelo lucro. Não será, porém,
pactuando, transigindo, distinguindo a sua vida pública
da sua vida privada, como sectores distintos da
personalidade, que os cristãos poderão resolver aquele
problema. É enfrentando com a coragem a que a fé
obriga, é lutando por uma reestruturação da sociedade e
do Estado em termos, cristãos, que ele se poderá
resolver. Nem o marxismo nem o capitalismo ocidental,
nem qualquer das suas formas intermédias,
democracias-cristãs e sociais-democracias, são resposta
para este problema fundamental. São, pelo contrário, as
fórmulas intermédias que preparam os espíritos e os
corações para a aceitação progressiva da concepção
materialista do mundo e da vida. São a transigência, são
o verdadeiro ópio dos cristãos.
Proclamar a autonomia da sua concepção, clarificá-la
e agir de acordo com ela é a única maneira que os
cristãos têm de se instalarem na coerência e
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de se libertarem, a partir dela, da angústia das contradições e das cobardes ambiguidades em que vivem.
Essa é a única possibilidade de poupar o mundo a uma
grande noite de despotismo materialista.
Importa, como tal, que os cristãos tenham sempre bem
presente no seu espírito que o Capitalismo do Estado e o
capitalismo dos grupos financeiros do Ocidente, são duas
expressões de uma mesma concepção materialista do
mundo e da vida, e que, desta forma, têm de os repudiar.
O. problema não está sequer, para os cristãos, em saber
se o progresso material se conseguirá mais fácil e
humanamente através de um ou de outro, mas sim na
maneira cristã como se deve utilizar os sistemas
económicos e na maneira cristã como se devem repartir
os seus frutos. No domínio da vida económica e sem
esquecer que isto é apenas um aspecto da sua
actividade, o essencial está em saber se o Homem deve
estar ao serviço da economia ou a economia ao serviço
do Homem. Esta é a primeira opção que importa fazer,
pois dela depende a definição dos princípios a que se
deve obedecer, dos meios que devem ser utilizados e
dos fins que se deve prosseguir. Ora, para um cristão,
não podem restar dúvidas de que a economia deve estar
ao serviço do Homem, ou melhor, da pessoa humana.
Como tal, os princípios a que deve obedecer são os que
a promovem e salvaguardam; os meios, apenas os que
não ofendem a sua dignidade e as suas liberdades,
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excluindo como tal, todos os que, embora possíveis
científica e tecnicamente, lhe são contrários; os fins os
que a doutrina aponta ao Homem - a utilização dos
meios materiais para o seu progresso espiritual.
Para um socialista o Homem é que deve estar ao
serviço da economia, pois é a economia que determina o
sentido da História, não sendo o Homem senão um seu
produto, isto é, não o seu sujeito mas o seu objecto, não
uma pessoa mas um indivíduo. Os princípios, os meios e
os fins, são, dentro desta concepção, definidos não a
partir da realidade da pessoa humana, mas a partir da
sua negação, atribuindo ao indivíduo o papel passivo de
produto da História e não de seu Autor, como na cristã.
Daí que na primeira surja como sujeito de todas as coisas e na segunda como escravo delas; que na primeira
sobressaia do colectivo como pessoa e, na segunda,
nele se anule como indivíduo; que na primeira a
sociedade se apresente como um sistema de
cooperação e na segunda como violência institucionalizada. Daí que na primeira o Estado se situe como
seu servidor e na segunda como um déspota.
Intimamente ligado ao problema da vida económica
está o problema da vida política. No Estado marxista, a
ditadura do proletariado nega, teórica e praticamente,
qualquer direito à dignidade e à liberdade da pessoa
humana, pois apenas reconhece, em cada indivíduo, o
que nele há de colectivo, e o que nele há de colectável
como produto da economia. Neste
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socialismo coerente em que o proletariado pretende
desempenhar ó papel histórica da passagem de uma
sociedade e de um Estado baseados na luta de classes
à sociedade comunista, isto é, sem classes, que marcará
o fim da História, nem a pessoa nem o indivíduo têm
lugar, pois este só tem significado pelo que nele há de
colectivo. O que nele há de específico e, como tal, de
alienante, foi-lhe acrescentado artificialmente, propondose a ditadura do proletariado um papel pedagógico num
ser totalmente colectivo de uma sociedade sem classes
em que o Estado desaparecerá como coisa inútil.
No Estado liberal, a ditadura dos grupos financeiros
nega, na ordem prática, a dignidade e a liberdade da
pessoa humana, no sentido cristão destes termos, não o
negando na ordem teórica apenas por motivos de ordem
táctica, pois a filosofia em que assenta é, tal como
naquele, a concepção materialista do mundo e da vida.
Se na ordem prática se podem encontrar entre um e
outro diferenças que saltam aos olhos, estas são apenas,
como dissemos produto de diferentes ritmos de evolução
de um mesmo sistema. Na Rússia, mercê da derrota
militar e das suas consequências, foi possível, em curto
espaço de tempo e de uma maneira brutal, passar do
capitalismo de grupos financeiros ao capitalismo de
Estado. No Ocidente, o capitalismo dos grupos
financeiros evoluiu lentamente para o mesmo capitalismo
de Estado, termo lógico do sistema, vitória total da
concepção materialista.
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Não há nada de surpreendente, como vimos, nesta
evolução. O que surpreende é que os cristãos tenham
aceitado e continuem a aceitar o Estado liberal, nas suas
diferentes formas, ditas democráticas, como resposta
aos problemas da sua consciência cristã.
O Estado liberal, ao proclamar a sua autonomia, não
se definiu, como muitos certamente foram levados a crer,
como neutro, pois que havendo apenas duas
concepções totais do mundo e da vida, a espiritualista e
a materialista, se situou nesta última por força daquela
autonomia. Na verdade, tendo sido o Estado liberal
criação do capitalismo e do materialismo filosófico,
literário e científico, a autonomia do Estado significava
fundamentalmente a sua libertação da ordem moral
cristã, a qual impunha obediência a princípios e limites à
sua actividade e à dos indivíduos, incompatíveis com
aquela liberdade de agir, que é reclamada,
especialmente no campo económico e no campo social,
pela concepção materialista do mundo e da vida.
A vitória desta liberdade, inimiga das liberdades, foi
possível porque o Estado e o escol derrubados, embora
invocando aqueles princípios e afirmando defender
aquelas liberdades, as cristãs, se deixaram penetrar pela
concepção contrária, estabelecendo entre a prática e a
doutrina uma tal discordância que nenhuma consciência
verdadeiramente recta podia aceitar.
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O Estado liberal, agnóstico e materialista, impondo os
mitos da liberdade, da igualdade e da fraternidade, não
fez mais do que reeditar, em formas adequadas ao
tempo, as estruturas centralizadoras de um conceito de
Estado e de sociedade pré-cristã, elegendo, como
norma suprema da vida política e social, a lei do mais
forte. O homem novo, desta nova sociedade, era, afinal,
na sua essência, o homem velho das sociedades
anteriores à revolução do Cristianismo. A vitória do mais
forte, o egoísmo, a desigualdade no pão e na justiça, a
indiferença perante as lágrimas e os sofrimentos dos
fracos, os demónios que o cristianismo limitava na sua
acção, readquiriram a sua liberdade, entregues agora só
à satisfação das paixões humanas.
As liberdades inerentes à dignidade da pessoa humana e que, como tal, a garantiam e a justificavam no
plano humano e sobrenatural, submetendo a natureza
ao espírito, são, no Estado liberal, desalojadas pela
liberdade, uma abstracção que não reconhece, nem
assenta, na dignidade da pessoa humana, justificandose, no plano prático, através da vontade anónima do
Povo manifestada no voto universal dos cidadãos.
Assim se anulou, no plano teórico e prático, o conceito
e o valor da pessoa humana, e com ele as
possibilidades, o sentido e as virtudes de uma participação autêntica e realista de cada indivíduo, como
pessoa, na vida da comunidade.
191

A vitória da concepção materialista do mundo e da
vida exigia a centralização do Poder, político e
administrativo. Só assim se podia impor verticalmente,
na vida social, a lei do mais forte, o que exigia, a nível
horizontal, a anulação em cada indivíduo da sua
qualidade de pessoa humana, incompatível com a
existência daquela lei como norma suprema na relação
entre os indivíduos e entre estes e o Estado. Nesta
concepção, o Estado, expressão abstracta do poder
anónimo da vontade popular, determina-se concreta e
essencialmente apenas por aquela lei, garantindo, como
estrutura, o seu.
Dentro da concepção espiritualista, assiste ao Estado,
na ordem teórica e prática, o dever de servir a pessoa
humana,
subordinando-se
à
satisfação
das
necessidades naturais e sobrenaturais de Homem. São
pessoas que constituem o fundamento, definem o
espaço e determinam as finalidades do Estado. Nesta
concepção, o Estado não é, pois, uma entidade
abstracta que reflicta um poder e uma vontade
anónimas, más a expressão concreta e viva, de um
poder e de uma vontade inerentes a cada pessoa e que
cada pessoa exprime em cada momento dentro de cada
grupo social a que pertence. A sociedade, quer dizer, a
comunidade, não é, desta forma, como no pensamento
liberal, uma entidade abstracta que anonimamente
exerce o seu poder e projecta a sua vontade, mas o
reflexo vivo de uma cooperação quotidiana entre
pessoas vivendo conscientemente
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em grupos e neles
vontade, definindo,
estractos e andares
único fundamento e
chama Estado.

exprimindo em consciência a sua
horizontal e verticalmente, em
sucessivos, essa vontade que é o
justificação de um poder a que se

É esta a diferença fundamental entre o Estado de
concepção materialista e o Estado de concepção
espiritualista, entre a sociedade materialista e a sociedade cristã, entre a liberdade abstracta do Estado
materialista e as liberdades concretas do Estado espiritualista. É esta a diferença entre o indivíduo e a
pessoa humana.
0 segundo termo da trilogia do liberalismo, a
igualdade, encobre, tal como o primeiro, diferenças
essenciais entre o conceito de homem numa e noutra
concepção, numa e noutra sociedade, num e noutro
Estado. A igualdade prosseguida pelo Estado liberal é
uma igualdade perante leis que não consagram senão
uma desigualdade baseada na lei do mais forte. Esta
igualdade oferece, assim, aos indivíduos que constituem
anonimamente uma comunidade, a possibilidade de
optarem, quando muito, dentro de um sistema complexo
de leis, que entre eles estabelecem desigualdades
concretas, ou seja, entre soluções previamente
seleccionadas
e
artificialmente
expressas
em
agrupamentos a que a lei do mais forte oferece a
possibilidade de utilização de meios que permitem
manipular a vontade anónima dos eleitores. A igualdade
abstracta do conceito de Esta193

do e de sociedade liberal traduz-se, desta forma,
concretamente, na institucionalização de desigualdades
segundo a lei do mais forte.
No Estado e na sociedade cristã, pelo contrário, a
dignidade da pessoa impõe, como fundamento, uma
igualdade entre todos os homens, da qual se parte para
a harmonia possível entre as desigualdades concretas e
puramente humanas entre eles existentes - harmonia
não assente na lei do mais forte mas na lei da
cooperação.
0 terceiro termo da trilogia liberal, a fraternidade,
parece pretender que todos os homens na sociedade
liberal são irmãos. Como a árvore, porém, se conhece
pelos seus frutos, não é difícil, a cada qual, descobrir a
mentira que se esconde naquela palavra quando
utilizada pelo pensamento liberal. Na verdade, como
podem os homens, quando despojados da sua dignidade
humana, serem irmãos, se têm de se submeter, como
norma suprema do seu pensamento e da sua acção, à
lei do mais forte? A fraternidade do Estado liberal aí está,
nas páginas da História, negada nas lágrimas e no
sangue de milhões de irmãos vilmente explorados na
sua dignidade, no seu trabalho, na sua fome de pão e de
justiça, pelos seus irmãos mais fortes, detentores do
poder e do capital que, não à luz do dia, mas no segredo
e no silêncio das sociedades secretas e dos conluios à
porta fechada, decidem da melhor maneira de conduzir o
rebanho humano. Se este, num último so194

bressalto de consciência, mesmo sem conhecer a causa
profunda dos seus males e o remédio a dar-lhes, se
revolta, tornando inviável a evolução lenta do sistema,
são aqueles mesmos a apressá-la, favorecendo o
progresso da sua guarda avançada, o comunismo, que
pela violência logo impõe a justiça e a ordem
materialistas. Daí que em muitas sociedades do
Ocidente, nas chamadas democracias ocidentais, sejam
os governos, os banqueiros e as grandes empresas a
subsidiar a subversão marxista, contradizendo-se
apenas aparentemente. Daí que tenham sido alguns dos
mais fortes bancos do Ocidente que sustentaram a
Revolução de Outubro de 1917, na Rússia, como tem
sido a alta finança americana que tem salvado o sistema
comunista da União Soviética ao fornecer-lhe, em
momentos críticos, como ainda há dois anos aconteceu,
quantidades astronómicas de bens alimentares, cuja
carência, na União Soviética, através da fome
generalizada, podia pôr em risco a vida do sistema. Daí
que sejam os banqueiros a subsidiar editoras, revistas e
jornais de orientação marxista.
É à luz destas realidades e da sua correcta interpretação que os cristãos e os espiritualistas de outras
correntes religiosas e filosóficas devem partir, para
correctamente se situarem no mundo de hoje e nele
agirem. Particularmente, no mundo Ocidental, os
cristãos, porque formam a corrente mais numerosa da
concepção espiritualista, têm necessidade
195

imperiosa de se aperceberem a tempo e horas de que
estão no plano político, económico e social, numa
situação sui generis, por demais complexa e ambígua, e
que os torna extremamente vulneráveis à acção dos
seus inimigos. Não será possível liberta-rem-se da
posição de fraqueza em que os coloca a ambiguidade
comprometedora da sua participação naquelas
estructuras materialistas, se não tomarem perfeita
consciência das fronteiras que os separam, no plano do
espírito e da acção, daqueles que negam e pretendem
destruir os valores da comunidade em que vivem, para
nela implantarem a sua negação. É essa consciência,
uma vez perfeitamente adquirida, desde logo apontará, a
cada um, com toda a clareza, o caminho coerente que
deve seguir. Sem essa consciência de comunidade
cercada, os membros da comunidade cristã não terão
possibilidade de encontrar a força necessária para
resistirem às solicitações de toda a ordem que a sua
inserção na sociedade materialista lhe impõe, desde que
acordam até que adormecem, desde que nascem até
que morrem. Só os santos, os heróis desta luta
quotidiana, o conseguem. Ou então aqueles que se
encontram em circunstâncias especiais, como acontece
com todos os cristãos para lá da cortina de ferro, onde é
o próprio Estado, sem ambiguidades, a colocá-los
naquela posição de sitiados, através das perseguições
que lhes move, criando-lhes uma consciência de
comunidade distinta.
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No mundo ocidental, a comunidade cristã está a ser
arrastada, a passos largos, para a mesma situação,
através de uma crescente massificação materialista, que
a leva a colaborar activamente em estruc-turas políticas,
económicas e sociais conducentes àquela situação. Os
sofrimentos que a esperam só poderão ser evitados se
os cristãos adquirirem a tempo a consciência a que me
referi e a partir dela agirem de molde a transformarem-se
numa força actuante.
Porque não basta estarem conscientes. Precisam,
sim, de se organizar, como força exterior e independente
das Igrejas, isto é, como movimento que se proponha
reformar o Estado, a economia e a sociedade.
Temos assistido no mundo ocidental ao aparecimento
de organizações várias, suscitadas pela inquietação
reinante nos meios espiritualistas, de carácter religioso e
político, a que não falta unidade de pensamento, mas a
que falta unidade de acção, porque os seus dirigentes ou
promotores se não aperceberam do essencial: de que
não é este ou aquele aspecto da vida política económica
ou social que visam nas suas organizações
especializadas, o que está errado, mas o todo. Daí que a
sua acção, dispersa e confusa, não só não seja resposta
ao desafio que nos faz o inimigo comum, como não seja
a frente de combate organizada que se impõe para o
bater.
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Exemplo particularmente vivo do que acabamos de dizer
é a acção que tem sido desenvolvida pelos
agrupamentos políticos, cristãos democratas, etc, que
mais não têm sido do que defensores de sistemas
políticos, económicos e sociais que representam, na
evolução política do Ocidente, apenas fases
ultrapassadas da evolução materialista. Simples travões
de um processo que, a não ser interrompido seguirá
inexoravelmente o seu caminho. É evidente que esta
evolução não se deterá com travagens destes tipo, visto
que estas, quando muito, apenas a atrasam. Só com
uma mudança radical de sentido, só com uma inversão
da marcha, se conseguirá pôr-lhe termo.
Uma vez que estamos na posse de uma doutrina e de
um ideal, só através de uma organização à escala
mundial, poderemos utilizar os meios humanos e
materiais de que dispomos, mas que, por dispersos e
não organizados, não dão, no plano da acção, o
rendimento necessário. A força dos nossos adversários
decorre, em grande parte, desta nossa fraqueza, da
inconsciência com que nos deixamos manipular pela sua
acção organizada. É ela que lhes permite utilizar, em
proveito próprio, muitas daquelas organizações,
especialmente as que no plano político se intitulam
cristãs. Elas são, de todas, as mais perigosas, por serem
as que mais contribuem para a confusão nas
consciências, ao situarem o fulcro da luta em curso na
existência ou não existência da demo198

cracia do voto, criação, como vimos, do sistema
materialista, de resto já ultrapassado na sua evolução.
A existência destes agrupamentos afasta a consciência cristã do problema fundamental que é o do
confronto entre as duas concepções totais do mundo e
da vida - a espiritualista e a materialista.
A democracia liberal, em todas as suas formas, não
poder ser aceite pela consciência cristã, não só porque é
uma criação directa da concepção materialista e como
tal perfeitamente articulada com ela, como não
corresponde, de forma nenhuma, às exigências e aos
objectivos da doutrina cristã, bem como ao de qualquer
outra doutrina espiritualista. Nenhum cristão, nenhum
espiritualista, lhe pode e deve dar a sua adesão. Ela
representa uma grave traição, a mais grave de todas,
pois se traduz na ordem prática em utilizar as armas que
o inimigo lhe fornece para lançar a confusão no próprio
arraial. É a esta traição que se deve a angústia que reina
na frente cristã do Ocidente, onde tantos se apercebem,
uns com clareza, outros de maneira difusa, de como se
caminha a passos largos para aquilo que se não quer,
como se se tratasse de uma evolução irreversível,
quando se trata, afinal, do absurdo de querer vencer o
adversário brandindo como suas as armas e as teses
que ele lhe fornece. Conduzidos, desta forma, como um
rebanho idiota, os cristãos ou acordam a tempo,
retomando as suas armas e as
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suas teses, ou terão de conformar-se com a derrota.
Talvez seja necessário que passem por ela, para se
darem conta de que a única revolução que a humanidade já conheceu foi a revolução cristã e que só a
partir dela poderão ser verdadeiramente revolucionários.
Para Portugal, a hora da derrota já chegou. Se os
portugueses, mercê das suas virtudes cristãs, conseguirem libertar-se da ditadura marxista, terão de enfrentar
a realidade nacional à luz daquela perspectiva,
afastando-se dos modelos aceites do mundo ocidental,
todos eles como vimos, assentes na concepção
materialista do Estado, da economia e da sociedade.
O Povo Português terá de estar alerta contra o assalto
ao Poder que os defensores do falso espiritualismo
cristão e do falso humanismo materialista, não deixarão
de tentar. Assalto que terá o apoio de todas as forças
materialistas do Ocidente.
Mas há que enfrentá-los! Há que vencê-los!

200

