
V Governo: o PCP quis «tomar o poder»? 

 

 Cremos que esta pergunta – o PCP quis tomar o poder? –, inspirada na maioria 

das interpretações sobre o papel do PCP na revolução portuguesa, é imprecisa. A função 

de todos os partidos, como afirma René Remond, é exactamente «chegar ao poder»: «A 

política é a actividade que se relaciona com a conquista, o exercício, a prática do poder, 

assim os partidos são políticos porque têm como finalidade, e seus membros como 

motivação, chegar ao poder. Mas não a qualquer poder! (…) Só é política a relação com 

o poder na sociedade global (…) Na experiência histórica ocidental, ela se confunde 

com a nação e tem como instrumento e símbolo o Estado» (Rémond, 2007: 444).  

 Para compreendermos o que se passou na política do Partido Comunista no 

Verão Quente é indispensável precisar as questões: o PCP estava disposto a dirigir a 

tomada de poder pela classe trabalhadora em Portugal em 1975, para iniciar um 

processo de transição para o socialismo com a expropriação da burguesia, à semelhança 

do Partido Bolchevique na URSS em 1917? O PCP quis expropriar a burguesia, mas em 

vez de dirigir as organizações de trabalhadores planeou um «golpe de Praga», apoiado 

na esquerda militar? O PCP quis paulatinamente ocupar espaços no aparelho de Estado, 

porque acreditava que essa era uma forma de quebrar a unidade deste, alterando a 

natureza de classe do aparelho de Estado?  

 Na sua maioria, os trabalhos publicados sobre o PCP concluem que o PCP, com 

a formação do V Governo, quis instalar uma ditadura comunista pró-soviética em 

Portugal. Entre estes trabalhos, as opiniões dividem-se entre aqueles que defendem que 

a táctica para tomar o poder foi uma táctica leninista clássica, semelhante à da revolução 

russa – e que falhou porque a «correlação de forças» não permitiu a insurreição – e os 

que acreditam que a formação do V Governo foi uma tentativa de golpe semelhante ao 

ocorrido em Praga em 1948. Uma minoria de autores contesta esta visão e sublinha o 

contributo do PCP para a consolidação de um regime democrático em Portugal.  

 Uma análise historiográfica dos factos e dos documentos, que neste respeito 

abundam, é porém, conclusiva sobre o papel do PCP no V Governo. Álvaro Cunhal 

queria um Governo com os comunistas, não queria um Governo dos comunistas.  

 Vejamos, por partes, as conclusões dos estudos publicados, o processo de 

constituição do Governo, a relação do PCP com este Governo e com a esquerda militar, 

a história do golpe de Praga de 1948, a comparação da actuação do PCP com o Partido 

Bolchevique, e finalmente a demissão de Vasco Gonçalves. 



Boaventura de Sousa Santos (1984) defende que o PCP durante a crise 

revolucionária tentou a insurreição. Para o conhecido sociólogo, na primeira metade da 

década de 80 do século XX, a burguesia portuguesa, num novo contexto de crise, tem 

um papel de procurar uma plataforma que permita o arranque de um novo modelo de 

acumulação, plataforma essa de que faz parte «de algum modo o Partido Comunista 

Português pela moderação que tem vindo a impor às movimentações operárias, desde 

logo assinalada no decurso do processo de desmantelamento da reforma agrária, uma 

estratégia que sublinha o regresso deste partido ao redil dos partidos comunistas 

europeus ocidentais depois da viragem insurreccional durante a crise revolucionária» 

(Santos, 1984:24).  

António Ventura (1985) defende que a partir das eleições a situação política é 

caracterizada por um aumento da tensão com o PS e a perda de influência do PC, que se 

salda na queda do IV Governo Provisório, na criação do Grupo dos Nove, que 

«reflectem, de facto, o sentir da grande maioria das Forças Armadas e da sociedade 

portuguesa, longe de perfilhar o vanguardismo isolacionista e o radicalismo» (Ventura, 

1985:232). Carlos Cunha (1992) argumenta que o PCP é «radicalmente distinto do seu 

vizinho (PCE)» porque minimizou as eleições democráticas e o parlamentarismo como 

forma de chegar ao poder e enfatizou outras «tácticas leninistas» (Cunha, 1992:4). A 

partir de Maio de 1975, a retórica do Partido Comunista implicava que as condições 

«estavam amadurecidas para o assalto final» (Cunha, 1992: 242).  

Carlos Gaspar e Vasco Rato (1992) caracterizam o PCP como um partido 

«totalitário derivado» (Gaspar, 1992: 13). Carlos Gaspar defende que a estratégia do 

Partido Comunista se desenvolveu a partir de dois registos previstos naquilo que o 

próprio identifica como a «teoria leninista»: a «análise concreta da situação concreta» e 

a «avaliação da “correlação de forças”» (Gaspar, 1992: 32). A partir daqui o PCP, 

durante a revolução, promoveu a aliança Povo-MFA; retirou do seu programa a ditadura 

do proletariado; «antes de adoptarem uma linha mais nitidamente ofensiva, 

suspenderam as passagens mais radicais do seu programa político», o que incluía a 

omissão das nacionalizações, da reforma agrária e do socialismo e a defesa da 

realização das eleições para a Assembleia Constituinte. A revolução, mesmo depois de 

abortada a 25 de Novembro, mantém-se na ordem do dia porque se tratava de uma etapa 

democrática – regime que aliás em Portugal não teria condições de perdurar e, portanto, 

mantinha-se no horizonte (próximo) a etapa da revolução socialista. Na própria política 

do PCP em 25 de Novembro, Gaspar encontra uma sustentação leninista: «Finalmente, 



a própria narrativa oficial do percurso da “revolução portuguesa” revela até que ponto a 

acção dos comunistas é dominada pelas regras operacionais leninistas. O seu relatório 

público descreve – com silêncios e omissões – uma série de sucessivas adaptações a 

conjunturas instáveis, e o tom épico não prejudica a explicação oficial da travagem da 

tomada de poder, com a segunda intervenção militar de 25 de Novembro de 1975, que 

se concentra na análise circunstanciada das alterações da “correlação de forças” no 

Movimento das Forças Armadas e na instituição militar (…)» (Gaspar, 1992: 33). 

A interpretação de Carlos Gaspar coincide com a história oficial do próprio PCP 

sobre a revolução (Cunhal, 1999), que se pode resumir na concepção de que o PCP quis 

fazer a revolução socialista mas as condições objectivas não o permitiriam, pelo que 

«estacionaram» na etapa democrática. Marco Lisi refere-se ao trabalho de Carlos 

Gaspar: «Como evidencia Gaspar (1992, pp. 32-34), a revolução democrática e nacional 

representa uma fase intermédia entre a revolução socialista e a revolução democrática 

burguesa (Lisi, 2007: 193). 

José Medeiros Ferreira, em Portugal em Transe, escreve que a partir das 

eleições, a política do PCP tem um primeiro momento de radicalização «onde são 

significativos os indicadores de se tratar de uma tomada de poder, e de tomada de poder 

pela via extra-eleitoral» (Ferreira, 1993:256). Leonardo Morlino identifica um processo 

de «moderação» (Morlino, 1995:365) na política dos partidos socialistas e comunistas 

do Sul da Europa, moderação esta a que teria escapado o PCP, que manteve a sua 

ortodoxia e uma «postura semileal face ao regime democrático» (Morlino, 1995:369). 

 A tese de que o PCP quis no Verão de 1975 «tomar o poder» em Portugal não é 

consensual. Ente os autores que negam esta tese estão Francisco Louçã, Valério Arcary 

e Marco Lisi. 

Em polémica com Boaventura Sousa Santos, Francisco Louçã analisa a política 

do PCP entre os primeiros dias de Agosto de 1975 e a Assembleia do MFA, realizada 

em Tancos a 5 de Setembro de 1975. Em «A “Vertigem Insurreccional”: Teoria e 

Política do PCP na Viragem de Agosto de 1975», Louçã defende que o PCP, na lógica 

da política da revolução democrática e nacional, não tinha uma política de 

transformação global da sociedade, «no sentido de abolição das relações capitalistas de 

produção, que subjazem ao Estado capitalista» e que durante aquele período de tensão, 

de Agosto a Setembro de 1975, a luta do PCP foi pelo compromisso (Louçã, 1985:161). 

Louçã recorrendo ao discurso de Cunhal no Comité Central de 10 de Agosto de 1975, 

defende que o PCP não favoreceu a criação e a sobrevivência do V Governo de Vasco 



Gonçalves. O PCP defendia e agiu pela concretização de um acordo com o grupo dos 

Nove e o PS. Esta política tinha apenas como limite a manutenção de uma «certa 

margem de manobra do PCP» (Louçã, 1985: 157).  

Marco Lisi, num dos mais recentes estudos publicados sobre o PCP, tem uma 

tese mais matizada que não aponta para a «tomada de poder» pelo PCP. No artigo «O 

PCP e o Processo de Mobilização (1974-1975)», o politólogo defende que no «Verão 

quente» há para o PCP uma «viragem estratégica», que se prende com a incerteza que 

caracterizou aquele período e as oscilações dentro da elite militar. Para o autor importa 

sublinhar é que a dinâmica da mobilização do PCP foi subordinada ao alcance da 

própria integração institucional: neste sentido, o recurso principal utilizado pelos 

comunistas baseava-se na correlação de forças dentro da elite militar, mostrando que a 

conquista do poder social era um objectivo secundário na óptica da estratégia do PCP» 

(Lisi, 2007: 203). Finalmente, Valério Arcary defende que o PCP teve «um discurso 

extravagante em que procurava convencer as massas em luta que ‘o poder político já 

tinha sido conquistado’». Só faltava, supostamente, o poder económico, quando «a 

situação era, na verdade, bem mais próxima do oposto: grande parte do capital já tinha 

sido expropriada, mas a burguesia, politicamente, ainda estava no poder, porque detinha 

posições chaves no aparelho de Estado – Assembleia da República, Tribunais, Polícia, 

poder local, sem esquecer a alta oficialidade das Forças Armadas, em grande medida, 

incólume – e suas sombras, como o PS e sectores do MFA expressavam a defesa de 

seus interesses. É verdade que uma parte considerável da burguesia tinha entrado em 

pânico e se refugiado em Madrid ou no Rio de Janeiro. Mas a ausência física dos 

grandes empresários, uma consequência de todas as situações revolucionárias da 

história, não é o mesmo que sua derrota. O PCP argumentava que o socialismo não 

estava na ordem do dia. Em resumo, uma fórmula ao mesmo tempo etapista e escapista 

que iludia o mais importante: a luta pelo poder. Destacou-se na campanha pela “batalha 

da produção” contra o que considerava um “grevismo” aventureiro». (Arcary, 2010, no 

prelo).  

O V Governo, chefiado por Vasco Gonçalves, toma posse no dia 8 de Agosto de 

1975. É composto por militares, independentes e membros do MDP/CDE, mas 

politicamente só tem o apoio formal do PCP e do MDP/CDE. Não é claro qual a relação 

do PCP com os militares ligados ao V Governo, uma vez que a única fonte disponível, 

por enquanto, são entrevistas, cuja veracidade não podemos atestar noutro tipo de 

fontes, e porque muitas vezes a relação política dos militares com o Partido Comunista 



não se traduzia numa relação orgânica. Sabemos que o V Governo cairá sem grande 

resistência dos membros do próprio Governo – desde logo de Vasco Gonçalves, que 

apoia a política do PCP – e também sabemos que a queda do V Governo provoca o 

agravamento da tensão entre a esquerda militar e o PCP.  

Quando toma posse, Vasco Gonçalves faz um apelo à reconciliação e à unidade 

das Forças Armadas
1
, mas Costa Gomes fala explicitamente numa solução «transitória» 

(Rezola, 2006:347). É um Governo apoiado, antes de mais, pela esquerda militar e por 

uma parte importante da extrema-esquerda – a que vai estar na constituição da FUR – 

pois o apoio do PCP é, desde o dia da tomada de posse, esquivo. 

 O Avante! nunca teve uma capa de explícito apoio ao V Governo ou a Vasco 

Gonçalves, mas sai um Avante! especial de questionamento desse mesmo Governo. O 

jornal, semanal, que sai no dia 7 de Agosto de 1975, tem como eixo a defesa do PCP 

face aos ataques de que está a ser alvo nas suas sedes (os títulos de capa são «Unir todos 

os portugueses contra a ofensiva fascista»; «A escalada terrorista das forças da 

reacção»; «Não à reacção» e «Contra a violência, as tarefas da revolução»
2
); e volta a 

sair uma semana mais tarde centrado no mesmo assunto (desta vez os títulos são «Os 

militantes comunistas resistem heroicamente aos ataques da reacção»; «Analisada a 

situação política e definidas as tarefas imediatas na reunião do CC do PCP»; anúncio a 

um comício em Lisboa, no Pavilhão dos Desportos, nesse mesmo dia, e ainda a 

nacionalização da CUF
3
). No meio, a 11 de Agosto é publicado um número especial do 

jornal
4
 do partido onde vem o relatório de Álvaro Cunhal ao Comité Central 

extraordinário de 10 de Agosto de Alhandra em que o líder comunista questiona a 

viabilidade do V Governo. Nesse relatório Cunhal explica, numa passagem só mais 

tarde publicada integralmente, que «pensámos já nesse momento (antes da constituição 

do Governo) guardar um campo de manobra política para o nosso partido que não nos 

atrelasse necessariamente a uma previsível queda do Governo de Vasco Gonçalves»
5
. 

 O PCP tinha vindo a defender, enquanto procurava uma solução de Governo, 

uma solução política com tarefas bem definidas
6
: a primeira seria a constituição de «um 

Governo operativo, na medida do possível de carácter unitário», que pudesse defender a 
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ordem democrática (e isso estava em causa, uma vez que direitos como o de associação 

ou de reunião estavam a ser fisicamente postos em causa com os ataques aos partidos de 

esquerda); que garantisse uma solução para a crise económica; que conseguisse 

reconquistar o apoio da pequena burguesia e que restaurasse a unidade do MFA
7
. O 

comunicado
8
 sobre a formação do V Governo da Comissão Política do CC do PCP, 

feito a 8 de Agosto de 1975, ressalta a urgência de preencher o vazio político como a 

principal causa da formação do V Governo («não deixar paralisar a máquina do 

Estado»); responsabiliza o PS por ter abandonado a coligação governamental; deixa em 

aberto a recomposição do Governo para «alargar a base de apoio social e político do 

poder», defende a rápida resolução das divisões no MFA e a complementaridade entre 

MFA e Governo, reafirma que o PCP está pronto a lutar «pelo socialismo» e «as 

liberdades». Em contraste com os comunicados de início de Julho
9
, em que se ameaçava 

com a possível marginalização do PS, o comunicado termina dizendo que o PCP está 

pronto para rever a composição do Governo, sem quaisquer discriminações: «Face aos 

perigos que cercam a revolução, a hora é de acção vigorosa e decidida e ao mesmo 

tempo de exame de busca conjunta de soluções para os grandes problemas que se 

defrontam. Pela sua parte, o PCP está pronto a proceder a um tal exame com todas as 

forças interessadas no processo revolucionário, sem quaisquer discriminações ou 

exclusões»
10

. 

 Dois dias depois, em Alhandra, reúne-se de forma extraordinária o Comité 

Central. Os dois eixos da reunião são a resolução da crise política e o apoio à resistência 

aos ataques às sedes do PCP e sindicatos, dados respectivamente pelos informes ao 

Comité Central de Álvaro Cunhal e Joaquim Gomes
11

. 

 O Avante!, na edição especial de 11 de Agosto, publica parte do informe de 

Álvaro Cunhal ao Comité Central
12

. Nele pode ler-se que o partido considera que a crise 

actual está em risco de terminar numa guerra civil, num confronto armado, que o PCP 

não quer. Cunhal afirma que a crise atinge todos os níveis da sociedade: é uma crise 
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política, económica, militar, social e no processo de descolonização (refere-se à guerra 

civil em Angola). O líder do PCP define como prioritária a constituição de uma solução 

política que reponha no essencial a forma de coligação governamental anterior e a 

estreita coordenação desta com o MFA. Pede aos militantes que ponham fim ao 

«sectarismo» e «distingam o inimigo principal», as «forças fascistas e fascizantes», das 

«forças hesitantes acerca do processo revolucionário e do caminho para o socialismo». 

A condição para um novo Governo deverá ser em primeiro lugar a disposição para 

«cooperar com os comunistas», ou seja, a manutenção do PCP no Governo de 

coligação, e o fim da violência sobre o PCP. O informe assevera que não pode haver um 

regime democrático sem o PCP, mas admite que o PCP, «confiante na sua força, não a 

sobrestima entretanto». Exige-se o saneamento no aparelho de Estado (nos sectores dos 

tribunais, diplomacia, etc.) e a formação de um governo que seja eficiente e operativo 

(estas são definidas como «as tarefas prioritárias e urgentes»). As «outras tarefas 

urgentes» incluem uma política de austeridade, controle do défice, solução dos 

problemas dos sectores industriais em crise, desenvolvimento da batalha da produção, 

restrição das importações e aumento das exportações; defende ainda o processo de 

nacionalizações e de reforma agrária; no campo internacional, propõe-se a manutenção 

de boas relações com os países do Mercado Comum, a Espanha, e o respeito pelos 

tratados internacionais de que Portugal é signatário, bem como boas relações com os 

países de «terceiro mundo»; quanto à descolonização, o PCP defende um governo que 

contribua para resolver a situação em Angola, apoiando o MPLA. Finalmente, no 

domínio social, Cunhal defende que, dentro de uma política de «reivindicações 

comportáveis», é urgente atender os sectores laborais onde há mais crise. 

 Embora sem hostilizar publicamente os gonçalvistas na parte do informe que é 

publicada no Avante!, são evidentes os recados para a esquerda militar não tentar uma 

via golpista de tomada do poder, por um lado, e repor a governação com os socialistas 

por outro: «Sob pretexto do respeito pela vontade das massas, o basismo e o 

democratismo, a submissão das decisões da vanguarda a votações manipuladas, 

procuram enfraquecer, desorganizar e finalmente liquidar a vanguarda. Trata-se também 

de uma situação geral, válida tanto para a vanguarda operária e popular como para a 

vanguarda militar. (…) Todas as revoluções têm um processo irregular e acidentado. A 

maleabilidade, a capacidade para reexaminar e rectificar, a coragem autocrítica (…) são 

condições essenciais duma política verdadeiramente revolucionária.» 



Pela sua parte, o PCP está pronto a examinar a situação e formas de cooperação 

com todos os que estão com o processo revolucionário e dispostos a cooperar com os 

comunistas. Sob estas condições básicas, «não fazemos quaisquer discriminações»
13

. 

 Como referimos, este informe, que mais tarde será publicado na íntegra, omite as 

passagens em que Álvaro Cunhal afirma já esperar a queda do Governo
14

 e reconhece a 

debilidade do MFA: «A Constituição do Directório significa neste momento que o MFA 

está a decapitar-se, que não tem uma direcção homogénea (…)»
15

. 

 Vasco Gonçalves admite que chefia um governo frágil quando na tomada de 

posse dos secretários de Estado do V Governo afirma que não está «agarrado ao lugar» 

e que, «nem que fosse por um minuto apenas que este Governo tomasse posse, nem por 

isso os seus membros deixariam de o fazer»
16

. Mas o seu balanço posterior ombreia 

com a versão da história oficial do PCP. Vasco Gonçalves não é um homem 

amargurado com o PCP, que se sinta abandonado pelo Partido Comunista, mas alguém 

que acredita que um projecto a la Nasser era viável para Portugal e que a correlação de 

forças não o permitiu naquele Verão de 1975. Um militar que acredita ter cumprido o 

dever de ter encabeçado um Governo para o País não ficar paralisado (Cruzeiro, 2002). 

 Nem tão pouco o PCP se vai enfrentar com a esquerda gonçalvista, sem tentar 

atenuar todos os danos do afastamento deste sector. Apesar de não poder continuar a 

apoiar-se na esquerda militar, ou pelo menos em parte dela, para a sua política, o PCP 

quer manter uma margem de manobra nas negociações do VI Governo e, dentro do 

possível, no desenho político e institucional do futuro regime. Nos comícios públicos 

das duas semanas seguintes à constituição do V Governo, o PCP, afirmando-se 

determinado a recompor o Governo, não deixa de dizer que «apoiou e continuará a 

apoiar o V Governo» (Lisboa, 14 de Agosto de 1975) e que «o Governo vai continuar a 

governar» (Évora, 24 de Agosto de 1975)
17

. O partido participa nas manifestações de 

apoio ao V Governo e a Vasco Gonçalves, cujos maiores entusiastas são também alguns 

sectores da extrema-esquerda. E, dentro da lógica de pressionar para ganhar espaço 

político, vai co-organizar a FUP a 25 de Agosto de 1975. 
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 Mas o desenlace estava já determinado a 10 de Agosto. Cunhal pede ao CC que 

deixe aos órgãos executivos espaço para decidir e «conservar margem de iniciativa, 

inclusivamente de negociações» num eventual golpe militar vindo de sectores 

moderados do MFA e do PS ou de uma situação em que este sector ganhe a incitativa 

política
18

. 

 No informe ao Comité Central de 10 de Agosto de 1975, o líder comunista 

admite ainda que sem estar resolvida a questão militar, o V Governo era um Governo 

falhado à partida, que iria fragilizar o PCP: «Todo o esquema das forças conservadoras 

e reaccionárias era mostrar este Governo como o Governo dos comunistas, sem apoio 

militar e deixá-lo cair depois. O fracasso deste Governo seria o fracasso do Partido 

Comunista, que seria arrastado nesta derrota com todas as suas consequências»
19

. 

 No dia 20 de Agosto, Cunhal em conferência de imprensa declara que um 

governo de coligação do MFA e principais partidos políticos foi justamente considerado 

o sistema de alianças mais adaptado à correlação e arrumação das forças de classe»
20

. E 

irá mais longe ao afirmar que se podem combinar os documentos das várias fracções 

militares.  

O PCP será hábil em articular a mobilização de apoio a Vasco Gonçalves e a 

negociação para entrar no VI Governo. Esta habilidade vai ter como corolário a primeira 

tentativa bem sucedida do PCP de conseguir convencer uma grande parte da extrema-

esquerda a apoiar o seu programa político, cujo momento mais importante é a 

constituição, a 25 de Agosto de 1975, da FUP, a Frente de Unidade Popular (FUP).  

O comício de Vasco Gonçalves em Almada é pretexto para o partido, no Avante! 

de 21 de Agosto de 1975, defender, ainda genericamente neste fase, uma «frente de 

unidade na defesa da revolução»
21

. Na primeira reunião do Secretariado Provisório, no 

dia 25 de Agosto, que se dá sob impulso do PCP, estão a FSP, a LCI, LUAR, MES, 

MDP/CDE, PCP, PRP-BR e o grupo 1.º de Maio (este último afasta-se rapidamente). 

Nessa reunião aceita-se como base de acordo o Documento do COPCON e as Linhas de 

Acção Programática e Tarefas de Transição do V Governo Provisório. No dia 27 de 

Agosto realiza-se, convocada pela FUP, uma manifestação «contra o fascismo, a social-
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democracia e o imperialismo», que teria tido, de acordo com o Avante!, 100 mil 

pessoas
22

, um número provavelmente exagerado, mas de todo o modo significativo. No 

dia 28 de Agosto o PCP desvincula-se publicamente da FUP
23

, deixando os outros 

sectores da frente, e muitos dentro do PCP, surpresos e confusos. No dia 29 de Agosto 

Álvaro Cunhal dá uma conferência de imprensa, à noite, a partir do Centro de Trabalho 

de Alcântara, onde se diz disponível para apoiar um novo Governo Provisório
24

. 

A direcção do partido vai justificar o seu afastamento da FUP por duas razões: a 

primeira, de ordem formal, é que o partido afirma que nunca pertenceu àquela 

organização, mas apenas a um secretariado provisório
25

; a segunda é que os sectores da 

extrema-esquerda que integravam a FUP estavam dispostos a apoiar um programa 

«obreirista», de ruptura com o PS e de oposição à Constituinte, estratégia a que o PCP 

se opunha: «Uma frente das forças de esquerda não pode ser um fechar de horizontes 

sociais e políticos. Um obreirismo, mesmo sob uma capa muito revolucionária, não 

favorece, antes prejudica decisivamente a causa da revolução em Portugal. O 

entendimento entre as forças de esquerda que ontem se exprimiu na grande 

manifestação de Belém não é ainda a frente desejável, não poderia mesmo ser uma 

frente capaz de responder às exigências políticas e unitárias da hora presente (…) O 

PCP não poderia concordar com posições que tendessem a apontar os socialistas em 

bloco como inimigos da Revolução portuguesa
26

». 

Perante a exigência de sectores da extrema-esquerda, tornada palavra de ordem 

na própria manifestação de 27 de Agosto, de dissolução da Assembleia Constituinte, o 

PCP vai contestar que não apoia medidas destrutivas «face à actual Assembleia 

Constituinte»
27

.  

Na conferência de imprensa de dia 29 de Agosto, às 11 da noite, Álvaro Cunhal 

diz que está disposto a reunir-se com o PS, o Grupo dos 9 e o COPCON, para encontrar 

uma solução governativa: «Temos um grande apreço por este dirigente do MFA acerca 

da sua acção na direcção dos governos provisórios até hoje, mas não temos opiniões 
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cristalizadas e pensamos que o general Vasco Gonçalves também não. Os 

revolucionários não defendem lugares»
28

. 

A FUP é de certa forma uma vitória do PCP, na medida em que ela é o corolário 

da política do PCP, de ter conseguido, pela primeira vez desde o 25 de Abril de 1974, 

reunir nos seus objectivos políticos uma parte importante da extrema-esquerda, 

«anestesiando» a oposição desta ao PCP. Quando o V Governo é um nado-morto e já 

está em negociação a composição do VI Governo, a FUP, e esta é uma hipótese que 

colocamos, parece ser um instrumento de mobilização para pressionar o PS e o Grupo 

dos 9, com a ameaça de o PCP se aliar à extrema-esquerda, e assim garantir para o PCP 

a ampliação da sua margem negocial na composição do VI Governo e no «recuo» 

negociado de Vasco Gonçalves e da esquerda militar.  

Aquilo que de certeza sabemos, porém, é que a FUP foi uma táctica instrumental 

do PCP, muito circunscrita no tempo e nos objectivos. De tal forma que nunca chega 

sequer a surgir no órgão de massas do PCP, o Avante!. É constituída em 25 de Agosto 

de 1975 e o PCP abandona-a em 28 de Agosto de 1975. O Avante! sai no dia 21 de 

Agosto e no dia 28 de Agosto. Quando sai a 21 é um jornal em que se mobiliza os 

militantes contra os ataques às sedes do PCP e dos sindicatos, e a favor de uma ampla 

mobilização contra a «reacção»
29

. Quando é publicado a 28, é para defender a 

capacidade de mobilização do PCP na manifestação unitária de dia 27 e, reivindicando a 

mobilização, criticar a extrema-esquerda, reiterando a defesa da Assembleia 

Constituinte e negociar a entrada do PCP no VI Governo Provisório. 

 Apesar de o seu órgão de massas nunca ter apoiado a constituição da frente, a 

política do PCP face aos sectores que compunham a FUP vai gerar polémica interna. 

José Saramago, a 1 de Setembro de 1975, publica um artigo, «Intervalo para Acusar», 

onde escreve: «Se o PCP forma frente unitária de esquerda e, três dias depois, apela 

para negociações onde cabem Deus e o Diabo – como haveremos, doravante, de definir 

estratégia e táctica?»
30

 Também Carlos Brito, na altura líder parlamentar do PCP e 

membro da Comissão Política, mencionou recentemente num seu livro de memórias o 

desconforto que lhe causou o episódio da participação do PCP na FUP. Conta ele que 

representou o PCP na reunião de constituição da FUP «por indicação do camarada 

Álvaro», e que saiu dela «com a convicção do dever cumprido». Porém, quando na 
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manhã seguinte se encontra com Cunhal, «a opinião dele era outra»: «O que me disse, 

em substância, é que eu tinha envolvido o partido num compromisso político com o 

esquerdismo, que ia ao arrepio da orientação aprovada pelo Comité Central e que 

prejudicava seriamente as pontes que estávamos a lançar em relação aos ‘nove’.»
31

 

Às críticas vindas da sua esquerda o PCP reage em comunicado alegando a 

necessidade de fazer uma «negociação com os adversários»
32

; respondendo às críticas 

vindas da própria FUP, o PCP deixa em aberto a possibilidade de colaborar 

pontualmente com aquelas organizações no futuro, mas acusa-as de quererem levar a 

cabo um «velho» projecto esquerdista de «crescer à custa do PCP»
33

.  

 A FUP transformar-se-á em FUR (Frente de Unidade Revolucionária) a 2 de 

Setembro de 1975, fazendo dela parte FSP, LCI, LUAR, MDP/CDE, MES, PRP
34

. No 

seu manifesto defendem a organização armada de organismos de poder popular para 

auto-defesa; liberdade de reunião de soldados e marinheiros; saneamento e repressão 

dos fascistas; nacionalização, sem indemnizações e sob controlo dos trabalhadores, das 

grandes empresas industriais e agrícolas; luta pelo controle operário e pelo pleno 

emprego; saída de Portugal da NATO e fim do Pacto Ibérico; apoio ao MPLA, 

dissolução da Assembleia Constituinte e constituição de um Governo de Unidade 

Revolucionária
35

.  

 António Ventura defende que a constituição da FUP é já um sintoma de perda de 

domínio da situação social e política por parte do PCP (Ventura, 1985:233). Parece-nos 

porém que no momento da sua constituição o PCP mantinha ainda uma força razoável 

face ao conjunto da extrema-esquerda, e a FUP no imediato fragilizou estas direcções 

porque as levou a uma frente com um PCP disposto a não fazer unidade e a apoiar o 

programa de um Governo que o próprio PCP já não apoiava
36

. 

 Talvez fosse mais preciso dizer que a perda de controlo da situação política por 

parte do PCP se dá exactamente não quando o PCP constitui a FUP, mas quando rompe 

com ela e simultaneamente apoia o Governo de Pinheiro de Azevedo. Ou seja, o PCP 

terá de justificar à sua base porquê depois de ter mobilizado a favor do Governo de 

Vasco Gonçalves e contra o «imperialismo e a social-democracia», deixa cair o V 
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Governo e se junta ao PS e ao Grupo dos 9, num novo Governo, com o «Diabo», como 

escrevia Saramago. Vasco Gonçalves corrobora esta tese quando diz que «tínhamos 

também o receio de uma possível reacção dos trabalhadores e de outras camadas da 

população que apoiavam o V Governo e não queriam de forma alguma a sua 

substituição» (Cruzeiro, 2002: 258). O desafio mais importante para o PCP será, porém, 

o de justificar o fim do apoio à esquerda militar. 

 Em Alhandra, a 10 de Agosto, Cunhal trata de convencer o partido de que o 

Grupo dos Nove é uma força que «pode ser recuperada para o processo 

revolucionário»
37

 e que não vai apoiar a esquerda militar e ainda que há o risco de este 

sector se voltar contra o partido: «A esquerda militar ficou bastante animada (a nosso 

ver sem razão) com a decisão que foi tomada pelo Directório no sentido de que os 

conselheiros signatários do Documento Melo Antunes fossem afastados do Conselho da 

Revolução. (…) Se o problema já era grave ao nível político, dada a posição contra o 

processo revolucionário do Partido Socialista e do PPD, se já era grave por isso, a 

gravidade ainda é maior pela situação interna do MFA onde estão em conflito a 

esquerda militar e o grupo dos Nove e onde existe um sector esquerdista e anarquizante 

que dificulta a unidade das forças progressistas. Isto significa a hipótese, cuja 

necessidade pode não se confirmar, mas uma hipótese de lançamento de certas pontes 

com forças ou elementos que estão colocados hoje num sector que contraria o processo. 

Isto ao nível civil e ao nível militar. E acontece mesmo que certa parte militar, que 

podemos ter como progressista, se volte contra o partido ou deixe o partido isolado»
38

. 

 No imediato, este afastamento da esquerda militar por parte do PCP é 

relativamente controlado. Porém, pouco depois da Assembleia de Tancos e da tomada 

de posse do VI Governo, a situação inverte-se. Entre as razões para este relativo 

controlo estão: o peso do argumento de que a coesão do MFA é necessária contra a 

ameaça fascista, que nesse Verão era mais fácil de justificar dada a presença violenta de 

grupos de extrema-direita contra o PCP; também o facto de Vasco Gonçalves ser 

afastado com louvores públicos por parte do PCP; e finalmente, este afastamento 

mantém-se controlado porque o próprio Vasco Gonçalves apoiará esta política do PCP e 

ilibará, na altura e posteriormente (Cruzeiro, 2002), o PCP de responsabilidades na 

queda do seu próprio Governo (o mesmo não se poderá dizer dos sectores afectos à 5.ª 
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Divisão, dirigidos por Varela Gomes, que acusam o PCP de ter recuado nas expectativas 

que criou nos militares a ele afectos)
39

. No dia 4 de Setembro, num editorial do Avante! 

intitulado «Em Defesa da Revolução», o PCP despede-se de Vasco Gonçalves e dá as 

boas vindas a Pinheiro de Azevedo, em nome de um Governo com «largo apoio social e 

militar» e da estabilização das Forças Armadas sob a direcção do MFA: «É impossível, 

neste momento, deixar de prestar justiça à actividade corajosa e eficiente do V Governo 

Provisório e à extraordinária figura de revolucionário do seu primeiro-ministro, general 

Vasco Gonçalves. A destacada personalidade do almirante Pinheiro de Azevedo, 

indigitado para novo primeiro-ministro, é também uma garantia para o processo 

revolucionário»
40

.  

 Longe de ter sido a força do PCP, cremos que o V Governo foi a sua maior 

fraqueza durante todo o processo revolucionário. Documentos desclassificados da CIA, 

que vieram a público recentemente no estudo de Tiago Moreira de Sá (2009), 

confirmam esta tese: «Num documento de análise à composição do gabinete chefiado 

por Vasco Gonçalves, a CIA escrevia que este era “dominado por militares radicais e 

por testas de ferro e apoiantes do PCP”, sendo que “os socialistas e os populares 

democratas, cujos partidos obtiveram 64% dos votos em Abril, não faziam parte do 

Governo”.» Ainda de acordo com a Agência, a decisão de Costa Gomes de empossar 

novamente o militar aliado dos comunistas era uma “armadilha” do Presidente da 

República, que estava “convencido que o Governo de Gonçalves se ia desfazer sob o 

peso dos muitos problemas de Portugal” e “o grupo com uma orientação democrática ia 

ser capaz de apanhar os pedaços sem grande resistência»
41

. Esta era também a 

caracterização que Cunhal fazia do V Governo, desde o início, como vimos, um 

governo efémero que iria fragilizar o PCP. 

 Álvaro Cunhal e o PCP ficaram reféns da sua própria política. Não por 

ignorância ou incapacidade estratégica (pelo contrário, o informe de Cunhal ao Comité 

Central mostra uma extraordinária antevisão, em Agosto do 1975, do desfecho da 

revolução três meses depois), mas porque a política do PCP – apoio a uma direcção 

pequeno-burguesa, o MFA, no meio de um processo revolucionário que tem como 

protagonista o movimento operário – se revelou uma utopia inconcretizável. Portugal 

não era um país atrasado que poderia ter um movimento de libertação nacionalista 
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(«progressista» nas palavras do PCP) centrado nos militares, capaz de levar a cabo um 

projecto nacionalista, com relativa independência face aos países centrais. Portugal não 

era o Egipto de Nasser, o Peru de Alvarado, nem um outro país periférico. Era um país 

geograficamente europeu, economicamente imperialista (ainda que semiperiférico face 

aos países centrais) e militarmente enquadrado na NATO. Portugal era um país imperial 

face a África, com uma burguesia que tinha um projecto claro de ficar na órbita da 

NATO e da CEE e que soube envolver a maioria da pequena burguesia nesse projecto. 

Quando se encontram para assinar a Acta Final da Conferência sobre Segurança e 

Cooperação na Europa, os líderes europeus e norte-americanos, em conjugação com os 

soviéticos, estavam conscientes dos problemas da revolução portuguesa, mas entre esses 

problemas não estava o medo de que o PCP tomasse o poder, porque todos 

concordavam com a divisão feita em Ialta, que colocava Portugal no bloco militar da 

NATO (Moreira de Sá, 2009: 377-378, 409). Nas suas recentes memórias, Anatoli 

Tchernaiev, alto funcionário da Secção Internacional do CC do PCUS, escreve lacónico 

que entre as razões para a URSS aceitar a social-democracia em Portugal estava um 

facto: «A Checoslováquia é nossa, Portugal é vosso»
42

 (dos norte-americanos). 

 Cunhal e a direcção do PCP não estavam dispostos a entrar numa guerra civil. 

Tratava-se por isso de terminar com o V Governo, sofrendo o menor dano possível para 

o PCP. O menor dano possível incluía, nesta altura do processo revolucionário, 

assegurar influência no VI Governo, dirigir de forma controlada a mobilização social 

que existia para garantir que na sua passagem a um regime democrático podiam manter-

se as nacionalizações, concretizar a reforma agrária e garantir a independência de 

Angola, sob direcção do MPLA.  

Tanto a visão que compara o papel de Álvaro Cunhal na revolução portuguesa 

de 1974 com o de Lenine na revolução bolchevique de 1917 como a que procura 

semelhanças entre o golpe de Praga de 1948 e o V Governo português de 1975 não 

encontram comprovação nos documentos. 

O PCP não quis dirigir uma insurreição feita pelas organizações de base dos 

trabalhadores, com o objectivo de expropriar a burguesia portuguesa e iniciar um 

processo de transição para uma sociedade socialista. O PCP tem uma política de 

alianças interclassista e de construção da democracia que vingou em Portugal a 25 de 

Novembro de 1975. Aceitou de forma coerente as regras da democracia burguesa (a 
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mesma cuja impossibilidade advogava nos seus documentos), que incluíam o respeito 

pela propriedade privada e o parlamentarismo – em total contradição com o papel de 

Lenine e do Partido Bolchevique, ambos sistematicamente evocados. Lenine dirigiu, em 

1917, a revolução russa defendendo o transcrescimento da revolução burguesa em 

revolução operária, com a justificação teórica de que a revolução não resolveria as 

tarefas democráticas, burguesas, sem o acesso do proletariado ao poder, e de que o 

proletariado, uma vez no poder, não poderia confinar-se ao modelo de uma revolução 

burguesa. Nos dias 3 e 4 de Abril de 1917, no documento que ficou conhecido como as 

«Teses de Abril», Lenine defende, contra a então maioria da direcção do Partido 

Bolchevique (sobretudo contra Kamenev e Estaline, que defendiam o apoio e mesmo a 

participação no Governo Provisório do príncipe Lvov), a mesma estratégia já delineada 

por Trotsky e por este baptizada de «revolução permanente», que se saldaria no famoso 

«Todo o poder aos sovietes» e na não participação dos bolcheviques no Governo 

Provisório de Kerensky. 

Por isso, como assinala Valério Arcary, as diferenças tácticas entre o PCP e os 

eurocomunistas não autorizam a conclusão de que o PCP foi um partido com uma 

política análoga à liderada por Lenine na revolução russa: «O papel político do PCP na 

revolução portuguesa pareceu a alguns historiadores contraditório com o dos PCs 

italiano e espanhol que, na segunda metade dos anos setenta, se apresentaram como 

eurocomunistas, e chegaram a considerar suas táticas como leninistas. É verdade que a 

revolução portuguesa foi, depois da revolução alemã, a revolução contemporânea que 

permite mais associações comparativas com a revolução russa. A decadência nacional 

provocada por uma ditadura arcaica, a derrota militar em uma guerra sem fim, a divisão 

das Forças Armadas, o surgimento espontâneo de uma auto-organização operária, 

estudantil e popular, a transformação dos partidos operários em organizações de massas 

em poucas semanas, as tentativas kornilovianas derrotadas de contra-revolução, o 

transbordamento dos partidos de esquerda moderados pelas suas próprias bases sociais, 

são factores presentes nos dois processos. Não obstante, associar a estratégia do PCP à 

dos bolcheviques russos é inapropriado. Justiça seja feita, o PCP se comportou muito 

mais como os mencheviques: aderiu aos governos provisórios, defendeu a ordem, 

denunciou as greves como selvagens, e o respeito à propriedade privada, promoveu 

campanhas de trabalho voluntário, a batalha da produção, o respeito às hierarquias, aos 

tratados internacionais, etc. O PCP não abraçou um programa de reformas porque a 

revolução era impossível. Ao contrário, uma das razões pela qual a revolução 



demonstrou-se impossível foi porque o PCP abraçou um programa de reformas». 

(Arcary, no prelo).  

Carlos Gaspar afirma que «nem Cunhal tinha um Trotsky, para saber como 

tomar o poder e organizar militarmente a revolução» (Gaspar, 1992: 84). Esta afirmação 

omite que o essencial da teoria de Trotsky é a revolução permanente – e que veio a 

confirmar-se exactamente na Rússia, quando os bolcheviques lideraram uma revolução 

socialista num país atrasado; e que a revolução russa não foi um golpe de estado, visão 

que a historiografia recente, que tem realizado estudos empíricos com base nos próprios 

documentos russos, desmitificou (Murphy, 2007). Aliás, esta interpretação entra em 

discordância com a tese do «golpe de Praga» uma vez que se ao PCP teria faltado em 

1975 um exército capaz de fazer uma insurreição, não se percebe porquê o partido teria 

abraçado uma tentativa declarada de golpe de estado. A propósito desta analogia com o 

papel desempenhado por Trotsky na revolução russa, António Barreto escreve: 

«Durante o cerco à Assembleia Constituinte (a 24 horas da independência de Angola) 

ou durante a vigência do V Governo, tem-se a nítida sensação de que as forças 

revolucionárias, e o PCP à cabeça, ou recuaram ou simplesmente não forçaram. Se o 

golpe de estado e a tomada de poder imediatos estivessem determinados, não haveria 

certamente aquela sucessão de intermináveis reuniões do MFA (…). Não se poderá 

dizer com propriedade que, na revolução de 1974, faltou um Trotsky. Faltou talvez a 

vontade política de o ter (…)»
43

. 

Na Checoslováquia, os comunistas e os social-democratas tinham ganho as 

eleições em 1946, mas tinha sido constituído um governo de unidade nacional que 

inclui partidos de direita. Em 1948, os comunistas, que depois se unificam com os 

socialistas formando um partido único, impõem a nomeação ao presidente Edvard 

Benes de um governo dominado exclusivamente por comunistas e preparam uma 

mobilização de massas na rua para lutar por esse governo, a par de uma depuração 

dentro do aparelho de Estado (Salvadori, 2005:99). Todo o processo, que não deixou de 

ser feito com amplo apoio dos trabalhadores checos, teve o amparo diplomático da 

URSS e a segurança de estar protegido, em caso de falhar, pelo Exército Vermelho. 

 Como se vê, as circunstâncias face a Portugal são muito diferentes. Os 

comunistas não tinham ganho as eleições em Portugal, o PCP procurou estar num 

governo de frente com o PS e o Grupo dos 9 e, não menos importante, e já aqui referido, 
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Portugal estava no quadro da aliança da NATO. A fidelidade do PCP à URSS é também 

a fidelidade do PCP a «Ialta e Potsdam», ou seja, Portugal estava na parte do Mundo 

definida pelo novo «meridiano de Tordesilhas» negociado por Roosevelt, Churchill e 

Estaline no final da II Guerra Mundial como sendo de domínio ocidental – e a política 

da URSS sempre foi de não interferir na área de influência das potências ocidentais 

definida nos acordos de Ialta e Potsdam. A Checoslováquia estava do outro lado da 

cortina de ferro (Conte, 1964). 

 É de salientar ainda que o V Governo suscita oposição ao nível da sua 

composição e não da sua política económica. Diferentemente da colectivização dos 

meios de produção, levada a cabo sob a direcção dos comunistas checos em 1948 

(Salvadori, 2005:98), Vasco Gonçalves, no discurso de tomada de posse, para além da 

tarefa central de evitar a crise no seio das forças armadas e do Estado, ressalta a 

urgência de «impor medidas de austeridade»
44

 e uma semana depois discursa a favor da 

necessidade do respeito pela propriedade privada
45

. É acompanhado nesta política pelo 

PCP, que continua a definir «o aumento da produtividade como condição do triunfo da 

revolução socialista»
46

 em curso, sem questionar para quem se produzia. 

 O PCP quis paulatinamente ganhar influência no aparelho de Estado? 

 Depende do momento do processo revolucionário e em que sectores do aparelho 

de Estado. Por exemplo, nas autarquias locais não foi «paulatinamente», mas bastante 

depressa, sobretudo através dos quadros do MDP nas estruturas de poder local, que iam 

sendo saneadas sob impulso popular e do próprio PCP e MDP. Também procurou ter 

influência decisiva nas Forças Armadas, nos ministérios que dirigiam os sectores 

económicos mais importantes – Trabalho, Agricultura e, claro, Finanças. E ainda na 

comunicação social. Mas nada permite concluir que nesse aspecto foi distinto do PS ou 

do PPD (como os anos posteriores o demonstram). Como recorda António Barreto, a 

ocupação institucional foi um passo de todos quantos eram oposicionistas ao Estado 

Novo, «com vantagens para o PC e o MFA, mas no qual participaram também o PS e o 

PPD» (Barreto, 1984:42). Isso será bem visível quando, durante o VI Governo, a mesma 

táctica de acção dentro do aparelho de Estado é levada ao extremo pelo PS e pelo Grupo 

                                                 
44

 «Discurso na tomada de posse do V Governo Provisório». GONÇALVES, Vasco, Discursos. 

Conferências. Entrevistas. Lisboa: Seara Nova, 1977, p. 358. 
45

 «Palavras pronunciadas no pavilhão gimnodesportivo da escola D. António Costa, em Almada», 18 de 

Agosto de 1975, GONÇALVES, Vasco, Discursos. Conferências. Entrevistas. Lisboa: Seara Nova, 

1977:373-4. 
46

 «O aumento da produtividade como condição do triunfo da revolução socialista». In Avante!, Série VII, 

7 de Agosto de 1975, p. 2. 



dos 9, quando se generalizam os saneamentos «à esquerda». Importa referir que mais 

dependente do Estado do que o PCP para sobreviver era o próprio PS, uma vez que os 

comunistas dirigiam a Intersindical e, no Sul, as UCPs, e o PS não. Por isso, para os 

socialistas, ter influência na comunicação social, dirigir autarquias, ganhar eleições era 

tão ou mais importante do que para o PCP. Isso não significa que o PCP não tenha feito 

todos os esforços para aumentar essa influência. Vinha com uma clara vantagem, que 

era ter sido o único que no momento da queda da ditadura estava apto a preencher os 

lugares que iam caindo. O PCP disputou, numa luta aguerrida com o PS, a organização 

do Estado, mas isso não significa que tenha querido «tomar o poder», ou seja, 

transformar a natureza de classe do Estado. Isso é claro pela sua relação com os 

organismos de poder dual. Aliás, cremos que uma das contribuições do estudo empírico 

do PCP e da revolução portuguesa para a teoria das revoluções é exactamente a de que a 

ocupação do aparelho de Estado – que por força da forma como se dá a queda da 

ditadura, em particular os saneamentos, foi, no caso de Portugal, extensíssima – por 

forças afectas a um Partido Comunista não muda a natureza de classe desse Estado. 

Porque esse Estado conseguiu, com contradições, gerir e enquadrar essa ocupação de 

lugares chave, sem colocar em causa a sua natureza de classe. 

Nenhuma das teses avançadas sobre a «tomada de poder» pelo PCP é 

corroborada pelo estudo dos documentos históricos. Ambas devem mais, certamente, à 

disputa política do período pós-revolucionário, que envolve uma acirrada polémica em 

torno da memória da revolução. De um lado, o PS e o Grupo dos 9, segundo os quais 

tiveram de abandonar a construção de um projecto socialista e ficar no campo ocidental 

e da NATO porque a alternativa seria estarem submetidos ao Pacto de Varsóvia. 

Recordemos que tanto o PS como o Grupo dos 9 defendiam uma sociedade socialista, 

não porque acreditassem nas suas próprias palavras, mas porque o socialismo em 

Portugal não era uma utopia de grupos marginais. Ele estava a ser defendido pela classe 

trabalhadora e parte dos sectores intermédios da sociedade, não só em palavras, mas de 

forma muito concreta com as lutas permanentes por aumentos salariais, que chocavam 

com o processo de acumulação, as ocupações das fábricas que punham em causa a 

propriedade privada, e as assembleias que criavam um poder dual, questionando o 

Estado e a democracia representativa. Do outro lado, o PCP, ao mesmo tempo que 

procurava afastar-se de qualquer protagonismo num processo de tomada de poder, não 

abandonou o léxico revolucionário, resguardando para si uma imagem de 

combatividade junto da sua base. 



O que aconteceu em Agosto de 1975 foi que o PCP promoveu uma mobilização 

a favor de um Governo que ele próprio não apoiava. E esta complexa situação política 

pode conduzir a acepções históricas equivocadas sobre o papel do PCP na revolução 

portuguesa, dada a importância que o Verão Quente tem no processo revolucionário.  

O PCP evita apoiar de forma explícita o V Governo e rapidamente torna pública 

a aceitação de uma nova solução governativa, que inclua o PS e o apoio do Grupo dos 

Nove, como vimos. Ao mesmo tempo, não só dirige uma mobilização de massas de 

apoio ao V Governo, como a promove, sob a orientação política de que estava em causa 

a possibilidade de um golpe fascista
47

. Desta mobilização fazem parte, entre outras 

acções, um grande comício organizado pela DORL no Pavilhão dos Desportos a 14 de 

Agosto de 1975, uma paralisação nacional de meia hora
48

 – a única “greve” geral de 

âmbito nacional promovida pela Intersindical durante o período revolucionário; várias 

sessões de esclarecimento
49

; dezenas de comícios e manifestações
50

 por todo o País, que 

vão culminar numa manifestação unitária do PCP e de sectores da extrema-esquerda, a 

27 de Agosto de 1975, contra «o fascismo, a social-democracia e o imperialismo»
51

.  

Cremos que a hipótese mais plausível de explicação para esta situação – 

aparentemente contraditória – é que o PCP vai, durante o V Governo levar mais longe, 

por necessidade, a política de pressão/negociação que caracterizava a sua trajectória. 

Por um lado porque havia de facto, para além da vontade do PCP, um País mobilizado e 

polarizado; depois porque a mobilização, durante o V Governo, é o que vai permitir ao 

PCP ampliar a sua margem de negociação no VI Governo, e, não menos importante, 

essa mobilização permite ao PCP, pela primeira vez desde o início da revolução, ter 

algum controle sobre a extrema-esquerda, que aceita como verdadeira a tese da ameaça 

fascista/social-democrata e da necessidade de apoiar o V Governo. 

Mas esta situação, importa relembrar mais uma vez, foi a saída possível, dentro 

da estratégia do partido, para um problema do PCP desde o início: o V Governo. 

Problema que tinha sido criado pelo PS e pelo Grupo dos 9 e que tinha acarretado o fim 

da coligação PCP-PS-MFA. E o PCP tinha sido o principal tecedor da Aliança Povo-

MFA, que agora ruía.  
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