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INTRODUÇÃO

“A liquidação do colonialismo português arrastará a destruição do fas-
cismo em Portugal”

Amílcar Cabral

Como nos diz José Augusto Pereira no capítulo que assina neste livro, “foi 
a partir das guerras anticoloniais desencadeadas na Guiné, em Angola e 
em Moçambique que se forjaram os oficiais que se reuniram em torno do 
Movimento dos Capitães, depois Movimento das Forças Armadas, a força 
por detrás do golpe militar que derrubaria o salazarismo. O 25 de Abril de 
1974 confirmaria a afirmação de Amílcar Cabral segundo a qual ‘a liquidação 
do colonialismo português arrastará a destruição do fascismo em Portugal’”. 

O ponto de vista deste livro, e por isso se intitula O 25 de Abril começou 
em África, é precisamente este: a revolução que na metrópole se iniciou em 
25 de Abril de 1974 é largamente tributária das guerras de libertação trava-
das pelos movimentos independentistas de Angola, Guiné e Moçambique 
entre 1961 e 1974.

O argumento acima invocado por J. A. Pereira parece dificilmente refu-
tável: foi o MFA que derrubou a ditadura; e o MFA nasceu das contradições 
acumuladas no Exército Português ao longo de 13 anos de guerra; a fusão 
de um movimento juvenil, universitário e trabalhador, na metrópole, que 
crescentemente recusava a integração no Exército colonial com os quadros 
mais jovens desse mesmo Exército – aqueles que suportavam no terreno o 
“esforço de guerra” –, capitães e oficiais subalternos, deu o empurrão deci-
sivo no regime salazar-marcelista. (1)

 (1)  A divisão no seio da instituição militar torna-se ainda mais óbvia quando confrontamos 
o carácter do MFA como movimento de capitães e oficiais subalternos com a obediência 
canina ao regime dos altos comandos das Forças Armadas, bem ilustrada pelo episódio que 
ficaria conhecido como o da “Brigada do Reumático”: a 14 de março de 1974 um grupo 
de oficiais generais representando os três ramos das FAP foi junto de Marcelo Caetano 
jurar fidelidade ao regime – que cairia dali a pouco mais de um mês.
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Porém, esta aparente evidência não tem, ou quase não tem, corres-
pondência na historiografia portuguesa da revolução (já para não falar dos 
manuais escolares do básico e do secundário), que tende a tratar a resistência 
ao regime e o seu derrube como se fosse um assunto interno do rectângulo 
português, ignorando a dimensão colonial – o Portugal “do Minho a Timor”, 
como dizia a propaganda do regime do Estado Novo.

Cremos que a historiografia dominante deste período continua contami-
nada por uma versão paroquial dos conflitos sociais no Portugal da segunda 
metade do século XX, a que não será alheio o facto de a legitimação política 
de algumas das forças que se afirmaram no pós-25 de Abril assentar em boa 
medida na reivindicação das suas credenciais na resistência antifascista. E a 
própria “redenção democrática” de uma parte da população portuguesa que 
de resistente teve muito pouco. À semelhança da França pós-1945: dir-se-ia 
que todos os franceses tinham sido resistentes e o regime colaboracionista 
de Vichy nunca existira. “Cravo vermelho ao peito a muitos fica bem / sobre-
tudo faz jeito a certos filhos da mãe”, cantava José Barata Moura a seguir ao 
25 de Abril de 1974.

Esta nossa asserção em nada diminui o papel da luta antifascista tra-
vada no Portugal “continental”, em condições muito duras e ao longo de 
décadas, por anarquistas e anarco-sindicalistas, comunistas e socialistas de 
várias denominações e outros democratas antifascistas. Nem ilude o facto 
de boa parte dos quadros políticos dos movimentos de libertação se terem 
formado no Portugal “continental”, em estreito contacto com resistentes 
portugueses – o exemplo maior é a Casa do Estudantes do Império, fundada 
pelo Estado Novo em 1944 e que se tornou berço do Movimento Anticolonial 
(MAC), viveiro de dirigentes dos movimentos nacionalistas de libertação 
como Agostinho Neto, Mário Pinto de Andrade, Lúcio Lara, Marcelino dos 
Santos, Joaquim Chissano ou Amílcar Cabral, para dar apenas alguns exem-
plos mais conhecidos. (2)

A transposição das revoluções anticoloniais para revoluções nas respec-
tivas metrópoles foi uma hipótese aventada pela Internacional Comunista 
antes da sua estalinização (e posterior extinção). Essa hipótese não se verifi-
cou no caso do império britânico, nem do francês – apesar do grande abalo 
ao regime gaulista que significou a guerra pela independência da Argélia –, 
mas veio a verificar-se no mais antigo (e mais decrépito) dos impérios colo-
niais: o português.

 (2)  O que levou o regime a extingui-la em 1965.
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Do lado dos poderes coloniais, o medo de que isso acontecesse esteve 
sempre presente no discurso dos dirigentes do Estado Novo. Um dos pontos 
de argumentação de Franco Nogueira (3) em defesa da política ultramarina 
portuguesa, na imprensa internacional ou na ONU, era de que Portugal em 
África estaria a defender o Ocidente da penetração do “comunismo” ou da 
União Soviética. Se não fosse a política colonial portuguesa, “os russos”, 
que já estariam presentes no Norte de África, brevemente estariam “em 
Moçambique, em Angola e no restante da África Equatorial e Meridional”. (4) 
E por via das colónias portuguesas chegariam à Europa Ocidental.

Este livro do Grupo de História Global do Trabalho da UNL abre com um 
longo artigo de Perry Anderson, “Portugal and the End of Ultra-Colonialism” 
(Portugal e o fim do ultracolonialismo) publicado na New Left Review em 
três partes, em 1962. (5) Este trabalho continua inédito em Portugal, embora 
tenha tido uma edição brasileira em 1966. (6) Nesse artigo, Perry Anderson 
considerava, de forma excessivamente optimista, que o império português 
estava a chegar ao fim – já que esse “fim” iria arrastar-se por mais uma boa 
dúzia de anos. Propunha-se depois “examinar a história e a estrutura desse 
império”. E acrescentava que a novidade do “presente estudo” estava em 
“sugerir um modelo teórico que possa integrar o material disponível num 
todo coerente e significativo”. Após “um relato conciso do próprio Portugal 
contemporâneo, como centro de determinação das suas colónias”, seguia-se 
“uma história resumida do império e, depois, uma análise estrutural do impe-
rialismo português tal como hoje existe”. As secções seguintes descreviam 
as guerras em Angola e na Guiné. E finalmente, o processo de descoloniza-
ção era “examinado como um todo e avalia[va]-se o respectivo impacto na 
sociedade do Portugal metropolitano”. 

O conceito de ultracolonialismo usado por Perry Anderson é definido 
como o de um colonialismo que era “simultaneamente a mais primitiva e 
a mais extremista modalidade de colonialismo”, sublinhando o “uso siste-
mático de trabalho forçado” como “o aspecto mais notório da colonização 
portuguesa na África”.

 (3)  Foi ministro dos Negócios Estrangeiros do Estado Novo entre 16 de abril de 1961 e 
5 de outubro de 1969.

 (4)  Franco Nogueira, Debate Singular, Ática, Lisboa, 1970, p. 170.

 (5)  NLR 1/15 May June 1962, NLR 1/16 July August 1962 e NLR 1/17 Winter 1962.

 (6)  Portugal e o fim do ultracolonialismo, Editora Civilização Brasileira, Rio de Janeiro 1966.
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Perry Anderson argumenta que o colonialismo português estava conde-
nado por causa do seu atraso: “o trabalho forçado, criação e marca distintiva 
do colonialismo português, fornece a mais clara prova do seu atraso”. Este 
atraso fazia que o colonialismo português estivesse sentenciado a um papel 
subalterno:

“Lançado no seu curso imperial mais por ideologia do que por indústria, recor-
rendo à força cega para exploração, na ausência de tecnologia, o colonialismo 
português terminou num humilhante conúbio com os próprios estrangeiros 
contra quem nascera como resposta. Setenta anos depois da Conferência de 
Berlim e do “Mapa Cor-de-rosa”, a Anglo-American, a Krupp e a Péchiney pros-
peram no território conquistado por Paiva Couceiro às nações rivais: Inglaterra, 
Alemanha e França. A aventura impossível do ultracolonialismo termina, com 
ironia e inevitavelmente, na sua própria negação.”

No capítulo seguinte, José Augusto Pereira fala-nos da luta armada e 
da mobilização política na Guiné em 1963-1974. Segundo ele, “o PAIGC 
encabeçou um processo revolucionário onde, a par do desencadear da luta 
armada, mobilizou as populações, gerou o embrião de um Estado e procurou 
construir uma sociedade assente em modelos alternativos nos escombros da 
dominação colonial portuguesa.”

A independência da Guiné-Bissau seria declarada pelo PAIGC em 24 
de setembro de 1973 e reconhecida por Portugal apenas no pós-25 de Abril, 
em 10 de setembro de 1974. Mas a luta encabeçada pelo PAIGC na Guiné 
teve também efeitos decisivos na metrópole, contribuindo, e muito, para o 
derrube da ditadura de Salazar e Caetano e para a revolução que se seguiu.

Em 1975-76, o jornalista político britânico Peter Robinson esteve em 
Portugal, onde voltou várias vezes depois. Diz ele que teve a sorte “de poder 
passar uma quantidade considerável de tempo a falar e entrevistar militantes 
de base e a esquadrinhar a imprensa de esquerda da altura, os comunicados 
das fábricas e uma imensidão de panfletos”. O que ele viu foi uma revolução 
em marcha: “cartazes a defender a insurreição armada eram legais, e até os 
bilhetes de autocarro tinham palavras de ordem revolucionárias. Crianças de 
sete anos conseguiam enumerar os muitos partidos de esquerda, e ainda os 
respetivos jornais, emblemas e palavras de ordem, para além de explicarem 
o que as levava a apoiar um determinado partido. Reinava por todo o lado a 
maior boa vontade para com as classes trabalhadoras em todo o mundo.” “A 
indústria foi trespassada por ondas de greves”, “por todo o lado apareciam 
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clínicas populares e centros culturais. Num hospital, os trabalhadores toma-
ram o poder às freiras e incitaram-nas a participar e votar nas assembleias 
gerais”. É isto e muito mais que ele nos conta em “Portugal 1974-1975: o 
sonho esquecido”.

Jorge Fontes analisa o exílio republicano no Brasil em oposição ao Estado 
Novo, que considera pouco estudado, apesar de ter envolvido algumas das 
figuras mais importantes da história do século XX português – um “grupo 
ideologicamente heterogéneo, constituído sobretudo por intelectuais (his-
toriadores, escritores, jornalistas, matemáticos, engenheiros, professores 
universitários, artistas), que vão chegando em levas sucessivas, por entre as 
conjunturas políticas nacionais, num movimento de diáspora intelectual que 
constituiu, na expressão do crítico António Cândido, uma verdadeira ‘missão 
portuguesa’, de modo involuntário”.

Pamela Peres Cabreira investigou a luta das operárias da empresa têxtil 
Sogantal, no Montijo, uma empresa francesa que produzia fatos de treino. 
Nela trabalhavam 48 operárias entre os 13 e os 24 anos. Foi uma das primei-
ras empresas a entrar em autogestão e apresentar as suas reivindicações aos 
patrões e ao Ministério do Trabalho. No dia 20 de maio de 1974, apresenta-
ram um caderno reivindicativo à administração onde exigiam algumas coi-
sas básicas, como o reconhecimento patronal das representantes sindicais, 
um ordenado em regime mensal, o pagamento de salários em atraso, ou um 
refeitório. A administração recusou, e em resposta as operárias entraram 
em baixa de produção, ocupando a fábrica e os escritórios. Os patrões rea-
giram declarando que encerrariam a empresa. As operárias decidem então 
entrar em autogestão, vendendo elas próprias os fatos de treino e apelando 
à solidariedade.

Este estudo faz uma análise específica sobre mulheres trabalhadoras na 
perspectiva de compreender os diferentes espaços compreendidos na classe 
operária. Com uma dupla relação entre classe e género, o capítulo pretende 
compreender o papel específico da mulher na luta comum por direitos e con-
quistas. A luta empreendida na Sogantal é a ponta de um grande fio de lutas 
protagonizadas por mulheres durante o período revolucionário português, 
e a autora busca reforçar este nicho historiográfico.

Em “Sem amos, ou a ilusão do fim das classes”, João Carlos Louçã aborda 
o novo “precariado”: “Trabalhar no século XXI, para a generalidade das pes-
soas, é navegar num registo incerto e inseguro (‘flexível’ poder-se-ia também 
dizer), com os novos mercados em disputa global a desequilibrarem a balança, 
com as novas realidades do capital transnacional a determinarem a vida 
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económica dos países e das regiões periféricas, mesmo que essas periferias 
provenham do centro, ilhas desoladas nos territórios que foram já pioneiros da 
industrialização e que hoje são apenas exemplos da reconversão de indústrias 
que se deslocalizaram para outros pontos do globo. Dessa classe que viveu 
a expectativa de melhorar a sua condição a partir do pós-guerra sobra bem 
pouco na Europa e menos ainda no resto do mundo. Sobram sindicatos pouco 
participados e feridos na sua capacidade de representação, sobram rituais de 
protesto quando os destinatários e principais responsáveis pela apropriação 
(“criminosa”, diria Marx) do trabalho alheio deixaram de ter rosto e forma, 
morada ou responsabilidade que possa ser diretamente atribuída.”

Em “A ‘geringonça’ e o futuro do Estado ‘social’”, Jorge Fontes e Raquel 
Varela analisam, num artigo anterior ao fim da dita geringonça, qual o saldo 
para o “Estado social” dos quatro anos daquela solução política – um governo 
PS sustentado no apoio parlamentar do partido de governo e ainda do Bloco 
de Esquerda e do PCP.

O seu diagnóstico não é famoso: “O Governo da geringonça, não travou, 
antes acentuou a erosão do Estado “social”, ou seja, o salário social: as pes-
soas pagam impostos e contribuições sociais que querem ver restituídos em 
serviços públicos que o Estado não dá, devolve. 

Deste modo, assiste-se a uma erosão dos serviços públicos, como na saúde. 
Eugénio Rosa demonstra que nos primeiros cinco meses de 2019 as receitas 
do Serviço Nacional de Saúde aumentaram 2,9% e as despesas cresceram 
5,4%. Como consequência, o saldo negativo cresceu 85,7% pois passou, entre 
2018 e 2019, de -122,5 milhões para -227, 5 milhões. Como refere Eugénio 
Rosa, o SNS só consegue funcionar com base no endividamento crescente”.

Este volume encerra com uma análise da lei laboral portuguesa no período 
da democracia constitucional (1976-2011), da autoria de Eduardo Petersen. 
Eis a sua conclusão: 

 “O legislador laboral do período em análise conhecia a realidade do 
mercado de trabalho, nada eficiente foi para combater as práticas fraudulen-
tas que permitiram a pura e simples subtração dos trabalhadores à proteção 
laboral, ativa e paulatinamente foi autorizando medidas de afastamento dos 
trabalhadores das empresas que beneficiavam do seu trabalho e que tinham 
capacidade económica para serem responsabilizadas, e foi introduzindo 
medidas de flexibilização interna e incipientemente de flexibilização externa 
(despedimento), aliás reclamadas como insuficientes pela OCDE até 2014, a 
um ritmo lento mas crescente, avançando por exigência da inserção econó-
mica europeia e global à medida do decréscimo da resistência interna, com 
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a cautela política de declarar a introdução de mecanismos de compensação 
que com larga probabilidade não desconhecia serem ineficazes.”

Esperamos que a publicação deste trabalho suscite novas abordagens 
da revolução portuguesa de 1974-75 que integrem devidamente a revolução 
anticolonial naquela que se inaugurou no “dia inicial inteiro e limpo” de 25 
de Abril de 1974.

António Simões do Paço, Jorge Fontes, Pamela Peres Cabreira, Raquel 
Varela e Roberto della Santa, coordenadores





PORTUGAL E O FIM DO ULTRACOLONIALISMO

Perry Anderson

I. Portugal
É hoje evidente que o império português está a chegar ao fim. Nos seus últimos 
dias, será talvez oportuno examinar a história e a estrutura desse império, 
tanto para o nosso próprio interesse como pela importância de que se reveste 
para qualquer apreciação geral do imperialismo. Boas descrições factuais do 
império português, passado e presente, já existem e continuarão a surgir, 
sem dúvida. O presente estudo pretende mais sugerir um modelo teórico 
que possa integrar o material disponível num todo coerente e significativo. 
Principia, necessariamente, com um relato conciso do próprio Portugal 
contemporâneo, como centro de determinação das suas colónias. Segue-se 
uma história resumida do império e, depois, uma análise estrutural do impe-
rialismo português tal como hoje existe. As secções seguintes descrevem as 
guerras em Angola e na Guiné. Finalmente, o processo de descolonização 
é examinado como um todo e avalia-se o respetivo impacto na sociedade 
do Portugal metropolitano. Por fim, o estudo volta deliberadamente ao seu 
ponto de partida, uma vez que o propósito do ensaio é insistir – metodoló-
gica e politicamente – sobre a unidade do conflito épico que hoje empolga 
as colónias portuguesas de África e a sociedade portuguesa na Europa. 

1. Economia (1) 
Situado na costa ocidental da Península Ibérica, Portugal tem cerca de 600 
km de extensão norte-sul e cerca de 200 km no sentido este-oeste. O Norte 

 (1)  Fontes estatísticas: Anuário Estatístico de 1958, ONU, OECE, Economist Intelligence 
Unit.
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do País é montanhoso; a maior parte do Centro e do Sul consiste de planaltos 
que prolongam a meseta central espanhola até ao Atlântico. O clima é medi-
terrânico, com um índice pluviométrico de 60 centímetros e temperaturas 
médias que variam entre os 10 e os 20 graus centígrados. A população (1960) 
é de 9.100.000 habitantes. Um fracionamento da população economicamente 
ativa revela o seguinte:

Agricultura, silvicultura, pesca 1.569.000

Indústrias manufatureiras 592.000

Serviços gerais e pessoais 489.000

Comércio e seguros 227.000

Construção e obras públicas 155.000

Funcionalismo público 115.000

Transportes 25.000

Indústrias de serviço público 10.000

Total 3.186.000

Dos quais, mulheres 725.000

(números do censo de 1950)

Assim, o setor primário (agricultura, pesca, florestas) absorve cerca 
de 50% da mão de obra de Portugal. A indústria conta apenas com 24%. O 
setor terciário (burocracia) emprega os restantes 26%: trabalhadores do 
comércio, bancários, caixeiros, funcionários públicos, etc. Como ‘padrão’, 
isto é único na Europa Ocidental. O outro país europeu com uma força de 
trabalho distribuída de modo semelhante é a Espanha, a qual, contudo, tem 
um setor industrial muito mais considerável. Uma comparação com as outras 
duas potências coloniais fisicamente menores, a Bélgica e a Holanda, é bas-
tante instrutiva. Em 1957, a Bélgica, com uma população quase exatamente 
idêntica à de Portugal (9 milhões), tinha um setor primário de 11%, um 
setor industrial de não menos do que 49% e um setor terciário de 37%. Na 
Holanda, em 1957, os números mostram um padrão ainda mais interessante: 
19%, 30%, 41%. O contraste revela o caráter extremamente retrógrado da 
economia portuguesa. 

O quadro torna-se ainda mais nítido à medida que se examinam os deta-
lhes. A agricultura ocupa a grande massa da força de trabalho, mas a lavoura 
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subsiste a tão baixos níveis técnicos que entra apenas com um quarto do 
produto nacional bruto. O solo é particularmente pobre, faltando-lhe fosfa-
tos e potássio. As técnicas de fertilização são rudimentares: é oficialmente 
calculado que a produção podia subir pelo menos 50% se fosse usada uma 
fertilização adequada. A mecanização é mínima (havia 6000 tratores em 
Portugal em 1958). A erosão, devido à escassez de chuva e à falta de medi-
das preventivas, está amplamente disseminada. Em consequência, apesar do 
lugar preponderante da agricultura na vida nacional, Portugal tem um défice 
cerealífero permanente: no período 1953-55 foram importadas anualmente 
50.000 toneladas de trigo. Em 1960, só as importações de trigo custaram 227 
milhões de escudos.

A indústria pesada quase não existe. As jazidas de carvão e de ferro são 
relativamente pequenas: em 1960 foram produzidas 490.000 toneladas de 
carvão e 280.000 toneladas de minério de ferro. Existe agora uma siderurgia 
no País, no Seixal, perto de Lisboa, com uma capacidade inicial planeada de 
200.000 toneladas por ano e uma capacidade final de 500.000 toneladas; mas 
com o nível da procura a subir lentamente, é previsto que, por enquanto, 
a nova indústria não tenha outra consequência senão conter o volume de 
importações de aço no nível atual. A produção elétrica subiu bastante nos 
anos mais recentes, tendo alcançado, em 1960, 3250 milhões de quilowatts. 
Mas é ainda a mais baixa produção per capita da Europa Ocidental. O con-
sumo total de energia era 355 quilos de carvão (equivalente) per capita, em 
1959: os cálculos da OECE colocam esse consumo na posição 15 em relação 
ao índice médio de 100 daquele organismo. Países subdesenvolvidos como 
o Panamá (478 kg), o Líbano (567 kg) ou a Federação Malaia (558 kg) con-
sumiram mais.

A indústria ligeira dominante é a têxtil. Emprega um terço da força de 
trabalho da indústria total do País e fornece 1/5 das receitas de exportação. 
A base de grande parte dessa indústria é artificial, pois depende fortemente 
dos preços do algodão, obrigatoriamente deprimidos nas colónias, e de mer-
cados de consumo drasticamente protegidos nos mesmos territórios: em 
1960, 82,7% das importações portuguesas de algodão em bruto vieram das 
suas colónias, e 35,8% das manufaturas de algodão foram reexportadas para 
as mesmas áreas. Sem esta oferta e procura administrativamente forçada, a 
indústria têxtil portuguesa, que é ineficaz e incapaz de concorrência, soço-
braria rapidamente. A cortiça, de que Portugal é o maior produtor mundial, 
é a outra principal indústria de exportação (1/6 das receitas de exportação 
em 1960). Mas cerca de metade dessas receitas vem de cortiça exportada 
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em bruto, que, como um produto primário, está sujeito a consideráveis flu-
tuações no mercado mundial e, de um momento para outro, é passível de 
fornecimentos excessivos aos principais compradores. A seguir, por ordem 
de importância, estão os produtos de peixe (especialmente as sardinhas em 
conserva) e os vinhos. Os números de 1960 são os seguintes:

EXPORTAÇÃO (milhões de escudos)

Têxteis 1980

Cortiça 1468

   Manufaturada 772

    Matéria-prima em bruto 696

Conservas de peixe 1057

Vinhos 687

Madeiras e manufaturados 465

Volfrâmio 420

Azeite 82

6265

Total de exportação 9354

Para consumo doméstico, há pequenas indústrias produzindo artigos 
de cabedal, metalúrgicos, químicos, sabão, papel, cerâmicas, vidro, equipa-
mentos elétricos e produtos farmacêuticos. 

Os principais itens de importação, em contrapartida, são produtos de 
indústria pesada (maquinaria, aço acabado), os de consumo clássico (auto-
móveis, rádios, máquinas de costura), produtos alimentares (trigo, açúcar, 
batatas, bacalhau) e combustíveis (petróleo e carvão).

IMPORTAÇÃO (milhões de escudos) 1960

Maquinaria industrial 1425

Ferro e aço 1403

Algodão em bruto 1041

Veículos motorizados 882

Petróleo em bruto para refinação 820
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Produtos petrolíferos refinados 525

Fibras naturais 301

Trigo 226

Navios 222

Produtos de ferro e aço 200

Recetores de rádio e televisão 187

Antibióticos e medicamentos 251

Plásticos 235

7902

Total de exportação 15.636

Com a única exceção do algodão para a indústria têxtil, a clássica absorção 
colonialista de matérias-primas para reexportação como produtos manufatu-
rados não ocorre. A balança é exatamente inversa: exportação quase total de 
matérias-primas (cortiça, vinho, etc., envolvendo um mínimo de intervenção 
tecnológica) e importação de produtos manufaturados. O padrão é, assim, o 
verdadeiro reverso de uma economia imperialista. Uma agricultura de semis-
subsistência, uma indústria insignificante na produção de manufaturas, um 
setor consumidor extremamente limitado, exportações predominantemente 
de produtos primariamente processados: eis Portugal, uma potência imperial 
com a economia de um país subdesenvolvido. O corolário é um nível de vida 
que é o mais baixo da Europa Ocidental e um dos mais baixos do mundo: 
210 dólares por ano, menos do que a Grécia ou o México.

2. Sociedade
As estruturas sociais refletem e reforçam o atraso da economia. Mais de dois 
terços da população vivem em comunidades de menos de 2000 pessoas. A 
classe rural é, assim, e de longe, a mais numerosa. Esta classe sofre sob dois 
regimes opostos, mas igualmente opressivos. O Sul é dominado pelo grande 
latifúndio de uma aristocracia feudal; o Norte, por miríades de diminutas 
propriedades dos camponeses. As desproporções de riqueza têm poucos 
pontos de comparação com qualquer outra parte do mundo. Noventa por 
cento das fazendas no Norte são minúsculas courelas com uma média de um 
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pouco menos de 1 hectare de campo de semeadura. No Sul, a área média é 
2.500 vezes maior: 2310 hectares. De todas as fazendas portuguesas, 94,9% 
têm menos de 10 ha; 0,3% têm mais de 200 ha. Contudo, as primeiras repre-
sentam unicamente 28,7% da área cultivada total do País, e as segundas, 39%.

No Norte, através de gerações de heranças e partilhas, as inúmeras peque-
nas courelas vão ficando cada vez mais pequenas e de exploração menos 
viável. Mesmo dentro de um tal sistema, nota-se a tendência senhorial: um 
observador relatou, recentemente, ter constatado a existência de propriedades 
de 2 ha com mais de quinze donos diferentes. Os imensos latifúndios do Sul 
são dedicados à criação de gado e ao cultivo intensivo. No Norte, o pequeno 
camponês proprietário não dispõe de capital para aumentar a sua produção. 
No Sul, o latifundiário absentista, como em grande parte da América Latina, 
sente-se satisfeito com o seu lucro agregado e nada investe para aumentar 
a produtividade. O resultado líquido é o desemprego crónico no campo e o 
défice cerealífero.

O salário médio agrícola é de 22$50 diários, para homens, e 12$50 para 
mulheres. A classe trabalhadora urbana está um pouco melhor: o salário 
médio nas cidades é de 27$50 por dia, cerca de 190 escudos semanais. Está 
fora de questão a greve para aumento de salário, menos horas de trabalho 
ou melhores condições: os sindicatos estão fora da lei. Com uma economia 
estagnada e preços a moverem-se vagarosamente (monopólios, setores 
comerciais e administrativos congestionados), os salários reais baixaram de 
um terço entre 1939 e 1958; o consumo de carne per capita é 1/4 do consumo 
francês e só ligeiramente superior ao do Egito; o consumo de açúcar com-
para-se com o do Paquistão e do Ceilão; a dose diária de calorias (2410) é 
inferior à de países subdesenvolvidos como a Grécia, o Paraguai ou o Egito. 

As condições de alojamento condizem com o regime dietético: segundo 
as próprias normas oficiais portuguesas, só em Lisboa (população de 790.000 
habitantes), 11.000 famílias albergam-se em alojamentos impróprios para 
habitação humana. Em 1950, somente 14,5% de todas as casas portuguesas 
tinham água corrente (34,2% em Espanha, 28,7% na Grécia); só 19,5% das 
casas tinham eletricidade (em Espanha, 80%) e 7,8% casa de banho. A saúde 
reflete, inevitavelmente, as condições de alimentação e alojamento. A taxa 
de mortalidade infantil é a mais alta da Europa (88,6 por 1000 habitantes) e 
superior à de alguns territórios coloniais e ex-coloniais (67,5 no Senegal). 
A tuberculose é mais frequente do que em qualquer outra parte da Europa 
(51 mortes por 100.000 habitantes). De facto, Portugal só passou a ter um 
verdadeiro ministro da Saúde desde 1958. A educação não corre melhor: 
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40,4% da população acima de sete anos de idade é analfabeta, o mais tétrico 
de todos estes números.

As estatísticas da emigração constituem um veredicto para o sistema. 
Entre 1954 e 1957, a média líquida de emigração era de 31.760 pessoas por 
ano (65% iam para o Brasil e para a Venezuela), correspondendo a um terço 
do incremento demográfico nacional líquido nesse mesmo período. Todos 
os anos, cerca de 50% da nova força de trabalho de Portugal perde-se na 
emigração.

Os soberanos desta miséria são uma reduzida e compacta oligarquia de 
famílias que domina completamente a economia, através de um conjunto 
de controlos complementares, pessoais e institucionais: os Pinto Basto, os 
Tenreiro, os Champalimaud, os Lencastre, os Sotto Mayor. De um lado, 
uma série de diretórios interligados une bancos, indústrias e companhias 
de seguros. Por outra parte, uma rede envolvente de cartéis sobrepõe-se à 
economia, como um todo, e assegura níveis de lucro monopolista a partir 
daquela. Estas estruturas sublinham o atraso de Portugal como metrópole 
colonial. Revelam notórias analogias com o Egito de antes da guerra, onde 
uma elite tradicional, socialmente hermética e intermatrimonial, de um tipo 
análogo, dominava a economia a partir de posições de poder nos bancos, 
nos estabelecimentos financeiros e outros órgãos de controlo, debilitando 
o crescimento económico por meio da especulação financeira e imobiliá-
ria. O arquétipo dos cartéis portugueses, a Companhia União Fabril (CUF) 
ocupa uma posição comparável à do famoso grupo Misr no ancien régime do 
Egito. A CUF tem um dos monopólios da indústria metalúrgica portuguesa. 
Controla a maioria dos estaleiros navais e companhias de navegação e tem 
uma quota-parte maciça nas empresas de exportação e coloniais. Através 
da sua firma subsidiária, Gouveia, a CUF é nada mais, nada menos, do que 
proprietária da Guiné Portuguesa: tem o monopólio de todo o comércio 
grossista e retalhista, das indústrias do arroz e do amendoim e de todo o 
transporte marítimo. Dentro do Portugal metropolitano, as ramificações da 
CUF incluem: medicamentos, cimento, tabaco e manufaturas correlativas, 
estanho, celulose, transportes aéreos, indústria elétrica, estabelecimentos 
bancários, sabão, cerveja, fósforos, criações de gado, cinema, seguros e 
operações imobiliárias.

Ao mesmo tempo, a penetração de capital estrangeiro em Portugal, 
sobretudo o britânico, é possivelmente mais profunda do que em qualquer 
outro país europeu. O Porto, segundo centro industrial e comercial do País, 
é dominado pelas famílias anglo-escocesas ali residentes há três gerações: 
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Clarkes, Coutts, Kopkes, Sandeman, Delaforce. The Anglo-Portuguese 
Telephone Company tem um monopólio do sistema telefónico de vastas 
zonas do País. (2) Os serviços urbanos de autocarros e elétricos são, em Lisboa, 
propriedade britânica. (3) Uma forte representação bancária está garantida, 
quanto aos interesses britânicos, pelo Bank of London & South America. 
Em conjunto, só os investimentos britânicos foram calculados, em 1963, em 
aproximadamente 90 milhões de libras. Cerca de metade das companhias de 
seguros (40 em 86, em 1953) é de propriedade estrangeira, predominando 
ainda as empresas britânicas, em número de 26, para 6 francesas, 4 espa-
nholas, 2 suíças, 1 alemã e 1 italiana. Os britânicos têm fortes interesses na 
construção naval e nos artigos elétricos (English Electric), os alemães nos 
produtos farmacêuticos (Bayer) e engenharia (Mannesman e Krupp), os 
espanhóis nos veículos motorizados (Barreiros), etc. Até há pouco existia o 
monopólio americano dos pneus (General) e da industrialização da cortiça 
no grupo Isola, liderado pela empresa Mundet.

3. Regime político
O derivado lógico do arcaísmo económico, da exploração brutal e da omni-
presença do capital estrangeiro é um regime político de constante violência. 
Só um dispositivo maciço de repressão poderia manter no lugar uma estrutura 
tão intolerável como esta. A ditadura de Salazar é precisamente isso. Nasceu 
em 1926 de uma rebelião do Exército e era, como as suas homólogas espanhola 
e latino-americanas, o resultado de uma aliança militar-eclesiástica. Os bene-
ficiários do regime são os proprietários feudais dos latifúndios e a oligarquia 
que controla os cartéis. A Igreja e o Exército, por seu turno, são formações 
institucionais desses grupos. O caráter social do regime de Salazar é, assim, 
bastante óbvio, mas a sua identidade não pode ser entendida apenas pelas 
suas classes de origem ou o âmbito dos seus beneficiários. Nos seus trinta e 
cinco anos de existência, o aparelho político do salazarismo tem operado, 
até certo ponto, à margem da sua base social, ganhando uma margem de 
autonomia face aos grupos que o levaram ao poder e cujos interesses serve, 
constituindo atualmente um processo sociológico clássico. Desenvolveu, 

 (2)  Só em 1968, com a criação dos TLP, o Estado português cancelaria a concessão dos 
telefones de Lisboa e Porto à APT, que durara 80 anos (NT – nota do tradutor).

 (3)  Só em 1973 será rescindido o contrato com a Lisbon Electric Tramways Limited 
(L.E.T.L.), que durava desde 1899 (NT).
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entretanto, uma couraça paramilitar e ideológica própria. Existem, pelo menos, 
cinco corporações armadas diferentes, políticas e policiais: a polícia política 
(PIDE), a polícia de segurança civil (PSP), a Guarda Nacional Republicana 
(GNR) e a Legião Portuguesa, organização voluntária de choque e vigilância, 
conhecida pelos camisas-verdes. Existe também uma polícia armada adua-
neira (Guarda Fiscal). A Legião tem cerca de 87.000 membros e constitui 
uma importante reserva militar e política para o regime. A GNR, em 1958, 
tinha nas suas fileiras 7675 homens e está apta a pôr instantaneamente em 
marcha unidades blindadas e motorizadas contra greves ou manifestações 
públicas. Paralela a estas organizações está a organização civil do regime, 
a União Nacional, o único partido político permitido. Fundada em 1930, 
nunca foi muito importante na constelação do poder, dentro do regime, e 
está hoje confinada, principalmente, a um papel publicitário e ideológico 
sem grande expressão.

O regime português é vulgarmente descrito como fascista, e o aparelho 
da repressão e exploração acima resumido satisfaz claramente essa clas-
sificação. A ideologia do salazarismo, o corporativismo, dá ao termo uma 
referência histórica precisa. O corporativismo concebe a nação como uma 
série de grupos de interesses conflituosos, entre os quais o Estado deve atuar 
como medianeiro e árbitro, organizando todos os grupos em corporações e 
intervindo, imparcialmente, nas questões suscitadas entre esses grupos. Os 
empregadores ou patronato estão organizados em “grémios”, os trabalhado-
res ou assalariados em “sindicatos”. O poder legislativo está dividido numa 
Assembleia Nacional (todos os cento e vinte membros estão subordinados, 
por meio de sufrágio severamente restrito, à liderança da União Nacional) e 
uma Câmara Corporativa, representando as diversas corporações.

O corporativismo era, evidentemente, a ideologia oficial do partido fas-
cista italiano, e a sua imitação define o regime de Salazar, em Portugal, como 
fascista, no puro sentido da expressão. Ao mesmo tempo, estabeleceu-se em 
Portugal como um processo algo tímido: o regime jamais fez qualquer tenta-
tiva real para a sua propagação sistemática ou até para explicação da teoria. 
O corporativismo em Portugal é uma ideologia larvar, uma solução de meio 
caminho, com pequena importância política. A razão disso residirá, sem 
dúvida, no papel desempenhado em Portugal pelo catolicismo. O fascismo 
é uma operação de emergência: uma derradeira e desesperada tentativa para 
prolongar ou fazer ressurgir pela força uma ordem social que já funcionou 
como se fosse natural e “automática”, sem a intervenção ostensiva da vio-
lência, mas que está hoje irreversivelmente quebrada. Revela uma ideologia 
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articulada apenas na medida em que os centros tradicionais de autoridade 
foram enfraquecidos ou entraram em declínio, facilitando assim a ampliação 
daquela. Em Portugal, privado da experiência tanto da Reforma como da 
Revolução Industrial, o catolicismo é relativamente incontestado. Uma ideo-
logia fascista desenvolvida é, portanto, desnecessária. Na Itália, a influência e 
poder da Igreja, embora ainda maciços, foram amplamente discutidos e desa-
creditados na década de 1920: o fascismo italiano era, correspondentemente, 
mais ideológico. Na tempestade que varreu a Alemanha na década de 1930, 
quando toda a autoridade tradicional entrara em colapso, o fascismo tomou 
uma forma ideológica altamente articulada e sistemática. O que é válido para 
as teorias políticas é igualmente válido, por certo, para as máquinas políti-
cas. A natureza de fachada da União Nacional, ou a posição descentrada da 
Legião Portuguesa são a contraparte do papel dominador do Exército em 
Portugal; precisamente de modo análogo ao que se verificava com as posi-
ções relativas da Falange, dos partidos nazi ou fascista, variando na medida 
inversa do maior ou menor poder do Exército em Espanha, na Alemanha ou 
na Itália. Em 1958, um em cada três ministros do Governo português eram 
membros das Forças Armadas (incluindo os ministérios cruciais do Interior 
e do Ultramar). O Presidente da República é sempre um oficial general. As 
despesas militares, em 1960, absorveram um quinto do orçamento (2219,4 
milhões de escudos, de uma despesa total de 10.488 milhões de escudos), e 
já se previa que, em 1961, ascenderia a mais de um quarto, cálculo feito bas-
tante antes da insurreição de Angola. É explícito o recrutamento do corpo de 
oficiais: nenhum cidadão português de cor pode ser oficial do quadro efetivo 
das Forças Armadas, nenhum oficial se pode casar com qualquer mulher que 
não possua grau universitário ou um dote de 70 mil escudos, todos os oficiais 
devem contrair matrimónio na Igreja.

O regime de Salazar conseguiu apoiar-se, para o seu mecanismo de 
coerção e de mistificação, em formações institucionais tradicionais. Criou 
também algumas estruturas independentes, de sua própria lavra, particular-
mente no seu exercício da repressão policial e desfruta de uma margem de 
autonomia limitada mas definida em relação aos seus apoios institucionais e 
respetiva base social. (Isto é de importância política imediata, como se verá 
mais tarde.) Em resumo: Portugal, que foi a terceira grande potência imperial 
do mundo, é hoje um país subdesenvolvido. Uma infraestrutura largamente 
pré-industrial, padrões de propriedade feudal, hegemonia militar, um fas-
cismo apático e morno. Este é o complexo metropolitano que determina o 
sistema específico do domínio ultramarino português: ultracolonialismo, 
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isto é, simultaneamente a mais primitiva e a mais extremista modalidade de 
colonialismo. É em face desses dois elementos que uma análise do império 
português pode realmente ser feita.

II. História do colonialismo português: colonização reflexa
A anomalia do imperialismo português tem de ser vista na perspetiva da sua 
história. Como foi que Portugal pôde entrar na posse das suas vastas colónias 
africanas? As suas origens remontam à própria era do início da expansão 
ultramarina europeia, no século XV. 

1. Ásia
Portugal, favorecido por uma posição geográfica ao longo da costa atlântica 
e terminando justamente em frente da orla ocidental da África do Norte, 
começou a enviar navios para sul, bordejando a costa atlântica da África. 
Estávamos no princípio do século XV. O cabo Bojador foi dobrado em 1434, 
o Senegal atingido em 1444, as ilhas de Cabo Verde colonizadas em 1456. No 
ano de 1485, Diogo Cão alcançava a foz do rio Congo. Em 1487, Bartolomeu 
Dias navegava para além do Cabo da Boa Esperança. E em 1498, Vasco da 
Gama aportava, finalmente, à Índia.

Qual era o conteúdo económico desta expansão? É necessário distinguir 
duas fases. Na primeira metade do século, as expedições portuguesas à África 
Ocidental buscavam, primordialmente, adquirir o ouro da costa da Mina e da 
Guiné. As caravelas largavam da metrópole carregadas de utensílios de latão 
e cobre, pano de linho, coral e bugigangas (mais tarde, na costa oriental da 
África, rosários e missangas), trocando esses artigos por ouro e escravos. O 
ouro assim acumulado ajudou, provavelmente, a substituir o cada vez mais 
escasso manancial sudanês, que havia financiado, até cerca de 1440, o defi-
citário comércio europeu no Levante.

Após o desembarque de Vasco da Gama na Índia, toda a base da expansão 
comercial portuguesa mudou. O objetivo eram agora as especiarias (pimenta, 
cravo, canela, noz-moscada), não o ouro. O acesso marítimo direto à Índia 
permitia aos Portugueses eliminarem radicalmente os intermediários árabes 
e levantinos que haviam controlado o mercado de exportação europeu até 
àquela data, com base no Cairo e em Alexandria.

Os lucros do comércio das especiarias foram, inicialmente, colossais. 
O carregamento de pimenta na armada do Gama (e não foi dos maiores) 
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cobriu sessenta vezes o custo da viagem. As especiarias eram compradas 
com ouro da Guiné e com a prata alemã recebida em pagamento das merca-
dorias vendidas na Europa. Após as primeiras viagens, os preços da pimenta 
caíram substancialmente na Europa, mas ficaram estabilizados, um pouco 
mais tarde, em 30 cruzados por quintal, enquanto o preço de compra na 
Índia se mantinha em redor de 2 cruzados. Veneza, o anterior empório do 
comércio das especiarias na Europa, sofreu uma severa crise e aliou-se aos 
traficantes árabes do Mar Vermelho numa tentativa de desalojar pela força os 
Portugueses das posições vantajosas que haviam conseguido na Índia. Mas, 
em 1509, uma esquadra combinada árabe-veneziana-indiana foi destruída por 
Francisco de Almeida ao largo de Diu, e o controlo português da navegação 
no Oriente ficou assegurado.

Seguiu-se uma rápida expansão. Goa foi capturada em 1510, e em breve 
estava dominada toda a costa indiana. Malaca, no estreito do mesmo nome, 
foi tomada em 1511, e a principal fonte abastecedora para as especiarias, as 
ilhas indonésias de Ambon, (4) Ternate e Tidore, em 1514. Ormuz, no golfo 
Pérsico, foi capturada em 1515. Colombo (Ceilão) caiu em 1519. Por mea-
dos do século XVI, os Portugueses exerciam controlo sobre todo o oceano 
Índico, desde a África Oriental até à Indonésia, do golfo Pérsico à Birmânia. A 
estrutura deste império era perfeitamente distinta: consistia, simplesmente, 
num vasto arco de bases navais disseminadas, a imensos intervalos, em toda 
a volta do oceano Índico; Ormuz e Mascate no golfo Pérsico; Diu, Damão, 
Bassaím, Chaul, Goa, Cochim, na Índia; Colombo, em Ceilão; Malaca, no 
estreitos desse nome; Ambon, Ternate, Tidore e Solor, na Indonésia (mais 
tarde, Macau dilatou a penetração portuguesa até ao mar do Sul da China). 
Essas bases comandavam tanto as fontes de abastecimento (ilhas indonésias, 
Ceilão) como as rotas marítimas, garantindo a Portugal o domínio comercial 
efetivo sobre todo o oceano.

A riqueza inundou Portugal numa escala imensa e sem precedentes. 
Albuquerque calculou os lucros anuais, só para a Coroa, em 1 milhão de 
cruzados anuais. Lisboa converteu-se na cidade mais espetacularmente 
opulenta de toda a Europa. Na primeira metade do século XVI, foi atingido 
o apogeu do luxo imperial, que marcou o ponto culminante da primeira vaga 
de expansão ultramarina europeia.

Este império português do século XVI foi a criação de um tipo específico 
de imperialismo: um imperialismo de troca ou permuta. A sua modalidade 

 (4)  Também designada por Amboíno ou Amboina (NT).
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característica era a troca ou a compra de um tipo (usualmente primário) de 
artigos por outro. Pimenta da costa malabar, canela de Ceilão, cravo, noz-
-moscada e açafrão das ilhas indonésias, foram inicialmente compradas na 
costa indiana, principalmente com prata alemã das minas de Augsburgo. A 
acumulação primitiva de capital resultou do influxo do ouro da Guiné, na 
primeira metade do século XV: foi então reutilizado nas armadas das especia-
rias, com um rendimento centuplicado para os novos senhores do comércio 
e da navegação. À medida que o domínio português se dilatava nas costas 
do oceano Índico, muitas das áreas de abastecimento para essas especiarias 
ficaram sob controlo português e, assim, os embarques podiam ser feitos 
diretamente. Finalmente, quando a supremacia naval foi firmemente esta-
belecida, os Portugueses começaram a destacar-se cada vez mais no tráfego 
portuário do Índico, que controlavam através de um sistema de licenças; os 
negociantes locais que não estivessem sob licença eram passíveis de arresto 
e confiscação. Desta maneira, muitas das especiarias foram pagas com panos 
de Coromandel, da costa indiana; cavalos árabes, ouro e marfim africano, 
artigos chineses e japoneses eram transportados, nas distâncias relativa-
mente curtas e seguras, que iam de um entreposto oriental para outro: de 
Ormuz para Goa, de Cochim para Colombo, de Macau para Nagasáqui, etc. 
Ultimamente, a verdadeira maioria das receitas portuguesas no Oriente resul-
tava já desse tráfego marítimo, mas muitas dessas mercadorias não saíam do 
Leste, ao passo que as naus de regresso a Lisboa eram predominantemente 
carregadas de especiarias, sedas e têxteis.

O comércio oriental português tanto era imperialismo como permuta, 
em virtude de ser imposto por meios tecnologicamente superiores de vio-
lência (bombardeamento de Calecute, incêndio de Mombaça, destruição 
de Socotorá, saque de Goa, etc.). A base dos êxitos portugueses no oceano 
Índico, durante o século XVI, é muito discutida. Dois fatores cruciais eram 
a própria posição de Portugal na geopolítica europeia do tempo e a situação 
dos diversos impérios que confrontavam os Portugueses, quando estes deram 
volta à África e penetraram até ao Oriente. Além dos fatores puramente geo-
gráficos, resultantes da situação do País na orla atlântica, Portugal beneficiou 
das vantagens de um relativo isolamento no tocante às rivalidades políticas 
entre as potências europeias, propiciando assim uma concentração total na 
expansão ultramarina, o que nenhuma outra nação europeia estava em condi-
ções, então, de promover em escala semelhante. Ao mesmo tempo, nenhum 
dos grandes Estados contra cujos interesses a expansão portuguesa no Oriente 
se lançara, se encontrava, nessa época, em situação politicamente forte. O 
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império mameluco, no Egito, estava prestes a sucumbir ao poder dos turcos 
otomanos. O Sul da Índia estava dominado por cinco sultanatos muçulmanos 
e pela monarquia hindu de Vijayanagara, (5) todos frequentemente em guerra 
entre si; o império javanês de Madjapahit (6) entrara em colapso e declínio; a 
China da dinastia Ming atravessava uma fase isolacionista; o Japão estava em 
anarquia. Assim, quando os Portugueses surgiram no oceano Índico e mais 
além, havia poucas forças navais em condições de lhes resistirem. 

No nível geral de cultura, os impérios orientais estavam tão avançados 
quanto os Portugueses, se não mais. Isto era verdadeiro mesmo em relação 
às pequenas cidades-estados árabes da costa oriental da África; como Duffy 
escreve, “em todos os aspetos, era um mundo comparável, se não superior, em 
cultura material, ao Portugal quinhentista”. (7) O êxito português nem sequer 
se devia a uma tecnologia naval superior; os pilotos e os instrumentos de 
navegação no tráfego afro-indiano eram tão bons como os dos Portugueses, 
não sendo raro as frotas portuguesas utilizarem a experiência e técnica locais. 
Os juncos de guerra dos chineses e indonésios eram mais eficientes do que 
os navios portugueses. Onde se fazia sentir uma superioridade decisiva era 
na artilharia. Os chineses possuíam canhões desde há séculos, mas eram ine-
ficazes, quando comparados com os modelos europeus. A demais artilharia 
asiática era ainda menos eficiente do que a chinesa. A supremacia portuguesa 
no Oriente baseou-se, em última análise, num maior poder de fogo. A lógica 
desse tipo de expansão era proceder a um movimento que ultrapassasse o 
controlo das permutas e passasse a controlar a própria extração. A transição 
de uma fase para outra implicava um uso mais sistemático da força; em vez 
do estabelecimento de feitorias e de fortalezas ao longo da costa, significava 
a conquista do interior. Com a posse das ilhas das especiarias, os portugue-
ses do século XVI haviam, formalmente, iniciado essa nova orientação, mas 
as especiarias são uma cultura de tal modo concentrada (no século XVIII, 
a totalidade da colheita mundial de cravo era obtida, pela prática restritiva 
holandesa, na ilha de Ambon), que as consequências normais da mudança 
nunca foram efetuadas nem sentidas no império asiático português.

Administradores responsáveis (Francisco de Almeida, Côrte-Real) resis-
tiram conscienciosamente a qualquer tendência para fazer alastrar os enclaves 
portugueses para o interior: Vasco da Gama aconselhou até o abandono das 

 (5)  O Reino de Bisnaga, dos antigos relatos portugueses (NT).

 (6)  Ou Majapait, o último dos reinos hindus do Arquipélago Malaio (NT).

 (7)  James Duffy, Portuguese Africa, Cambridge, 1959. 
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praças de Ormuz e de Malaca, bem como de todas as fortalezas indianas, à 
exceção de Goa e de Cochim.

A diferença decisiva entre qualquer destes tipos de imperialismo e o 
clássico imperialismo transformador do século XIX é clara. Um explorou 
as suas possessões coloniais para o fornecimento de matérias-primas e para 
colocação e consumo dos artigos produzidos na metrópole, frequentemente 
manufaturados a partir de produtos primários oriundos das mesmas áreas. O 
outro simplesmente obrigava a uma permuta vantajosa de produtos primários 
ou, no melhor dos casos, controlava a sua extração.

A diferença crucial está no papel da tecnologia em cada caso. No impe-
rialismo do século XIX, a superioridade está generalizada, Estruturando e 
definindo todos os aspetos da realidade colonial, é simultaneamente o motor 
e o significado da totalidade das relações económicas e sociais em causa. Por 
contraste, no tipo mais antigo de imperialismo, a superioridade tecnológica 
está confinada ao recurso essencialmente externo da violência, deixando os 
processos estritamente económicos sem progredir ou melhorar.

A diferença é sublinhada pelo impacto interno da onda de expansão 
comercial portuguesa, no princípio do século XVI. Enquanto os rendimentos 
do Oriente subiam vertiginosamente, a economia metropolitana estagnava 
ou declinava até. Nas palavras de um livro didático:

“Eles (os portugueses) nada produziam na metrópole, na agricultura ou nas 
manufaturas; no meio do que pareceu ser um perpétuo carnaval, a nação esmo-
lava no estrangeiro o seu pão. O rei envia emissários à Flandres para embarques 
de cereal. Após a grande fome de 1503-4, veio a peste de 1505. A imensa riqueza 
de Lisboa era inútil. Em 1521, a pressão da fome era tão grande, que os pobres, 
vagueando em bandos pelas ruas da capital, caíam mortos e ficavam por sepultar. 
Os cereais continuavam a ser comprados no estrangeiro: Portugal começou a 
importar trigo e cevada de França, do Norte de África e da Flandres.” (8)

Carne salgada, queijo, manteiga e peixe tinham de ser comprados fora do 
País. Produtos elementares como vestuário, metais e mobiliário eram impor-
tados. A dívida externa, na Flandres, tornou-se tão exorbitante que, em 1543, 
as taxas de juros haviam subido, em Antuérpia, para 50%. Em 1544, a dívida 
real era de 2 milhões de cruzados; em 1522, era de 3 milhões; em 1560 era 
tão grande, que a taxa de juro foi recusada. Os escravos eram importados da 

 (8)  J. B. Trend, Portugal, 1957.
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costa da Guiné para trabalho manual, enquanto os portugueses emigravam 
para a Espanha Ocidental em busca de emprego. Eclodiram perseguições e 
massacres contra a população judaica. Em 1538, surgiram as leis reguladoras 
das despesas e lucros individuais, um fenómeno típico da inflação e da extrema 
desintegração social. Observadores estrangeiros do tempo afirmaram que o 
império das especiarias desincentivara a indústria e a agricultura domésti-
cas. Creem que isso sucedeu pelo efeito magnetizante exercido sobre a mão 
de obra; pela alta percentagem de perdas (frequentemente, a tripulação de 
um navio era dizimada, até 50%, pelas epidemias; e as naus, cada vez mais 
carregadas, ficavam sujeitas a naufragar com maior facilidade) e pelo efeitos 
culturais desse clima de dinheiro fácil. É possível que o verdadeiro declínio 
económico de Portugal tenha sido exagerado, nesse período, com propósitos 
de moralização subsequente. Mas o facto central é claro: a fase inaugural da 
expansão ultramarina de Portugal foi baseada numa economia metropolitana 
nitidamente parasitária.

2. América
Por meados do século XVI, foram iniciadas plantações de cana-de-açúcar 
nas esparsas donatarias portuguesas do Nordeste do Brasil. A produção 
aumentou e, no final do século, representava já uma contribuição importante 
para a economia doméstica. De 1580 a 1640 Portugal esteve incorporado 
no reino espanhol e, por esse motivo, viu-se arrastado para a guerra com a 
Inglaterra e a Holanda. Os ataques holandeses às posições portuguesas do 
Oriente começaram quase imediatamente. Em 1602 foi fundada a Companhia 
Holandesa das Índias Orientais: Ambon caiu em 1605, Ternate e Tidore em 
1607, Ormuz em 1622. A expulsão do Japão teve lugar em 1639, Malaca foi 
tomada em 1641, Ceilão e a costa do Malabar entre 1655 e 1663, quando 
a paz foi, finalmente, negociada. No início do século XVII, o império das 
especiarias estava perdido. Nessa conjuntura crítica, o açúcar brasileiro sal-
vou a prosperidade de Portugal e preservou, quase intacta, a sua estrutura 
económica. Em 1612, oito das onze capitanias brasileiras exportavam, em 
conjunto, entre 7000 e 8500 toneladas de açúcar por ano. O valor de mercado 
era enorme: já em 1627 se calculava em 400.000 cruzados por ano. O império 
português não mudara, simplesmente, de estar baseado num produto primá-
rio para outro. Em ambos os casos o produto explorado era a mais rendosa e 
lucrativa mercadoria do século: especiarias no século XVI, açúcar no século 
XVII. O açúcar era a exportação mais importante em quantidades maciças do 
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mundo tropical para a Europa do século XVII e o açúcar brasileiro dominava 
o abastecimento mundial. 

As plantações brasileiras completaram a conversão do império portu-
guês no seu modo básico de exploração do sistema de permuta para o de 
extração. Isso atraiu a primeira e real vaga de colonização. A inovação tec-
nológica começou a influir no processo económico: o açúcar era um pro-
duto importado e era processado em refinarias instaladas no próprio local. 
Vastas áreas do Nordeste brasileiro foram desbravadas, se bem que o maior 
desenvolvimento continuasse concentrado ao longo do litoral. Mas em todos 
os aspetos principais, pouco mudara; o açúcar substituíra as especiarias e a 
orientação do imperialismo português desviara-se da Ásia para a América 
do Sul. A economia metropolitana não ficou mais sólida por isso; de facto, 
a maior autoridade sobre a história do Brasil colonial pôde escrever: “Não é 
muito ousado afirmar que a existência de Portugal como nação independente 
dependia, sobretudo, dos recursos que lhe chegavam através do comércio 
do Brasil.” (9)

No final do século XVII, a produção de açúcar das Índias Ocidentais fran-
cesa e britânica começava a ultrapassar a do Brasil. Nesse segundo momento 
de crise, a economia imperial foi salva e reencaminhada uma vez mais. No ano 
de 1694 era descoberto ouro no Brasil. Em 1718, novas e mais importantes 
minas eram encontradas no interior brasileiro; dez anos depois, em 1728, 
descobriam-se diamantes na área de exploração aurífera. Os rendimentos 
desta nova riqueza colonial igualavam ou excediam os lucros provenientes 
do açúcar. Durante cem anos, as jazidas de Minas Gerais e Cuiabá assegura-
ram a continuidade da prosperidade imperial portuguesa. Mas, a despeito de 
reinvestimentos marginais feitos em Portugal, o ouro e as pedras preciosas 
preservaram, também, o infantilismo económico dos Portugueses.

No Brasil, os hábitos de monocultura eram conduzidos sem qualquer 
modificação, ou eram até reforçados, pelo aparecimento de minas no lugar 
de plantações. Em Minas Gerais havia, de facto, uma proibição formal de 
exercer qualquer ocupação suscetível de desviar mão de obra da indústria do 
ouro. Em Portugal, o Tratado de Methuen com a Inglaterra fora assinado em 
1703, e o subdesenvolvimento de Portugal recebeu, nesse documento, um 
estatuto jurídico explícito. Verdadeiro protótipo dos esquemas coloniais do 
século XIX, o tratado colocou Portugal numa posição de dependência econó-
mica permanente: em troca da entrada preferencial dos vinhos portugueses 

 (9)  C. R. Boxer, Salvador [Correia] de Sá and the Struggle for Brazil and Angola, 1952.
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na Inglaterra era garantida a entrada livre dos tecidos ingleses, assim estran-
gulando, efetivamente, a projetada indústria de tecidos de lã em Portugal e 
restringindo a sua economia de exportação a produtos primários.

Numa altura em que o ouro brasileiro fornecia gigantescos capitais a 
Lisboa, a anomalia do imperialismo português nunca foi tão evidente. A 
produção cerealífera afundou-se, à medida que a vinha se espalhava, segundo 
um padrão que se tornou clássico na Argélia do século XX. O comércio com a 
Inglaterra apresentava um défice de 1 milhão de libras por ano, e a diferença 
era coberta pelo ouro.

Em 1822 o Brasil proclamou a sua independência. Portugal, privado do 
seu império, mergulhou na pobreza, na estagnação e nas dívidas. O século XIX 
deixou o País subitamente reduzido às suas proporções reais, e aí estacionou. 

3. África
Então, quando o século estava a chegar ao fim, o império português conseguiu 
reviver e transformar-se uma vez mais. A sua metamorfose final operou-se em 
África. Em 1505, na sua viagem para a Índia, Francisco de Almeida estabele-
cera uma feitoria em Sofala, na costa oriental, e uma fortaleza em Quíloa. Dois 
anos mais tarde, foram construídas uma fortaleza e uma feitoria na ilha de 
Moçambique. Em 1531 era fundada Sena, em 1544, Quelimane. “A finalidade 
desses enclaves era funcionarem como portos de abastecimento e de proteção 
para o tráfego da Índia e da Indonésia. Eram tecnicamente administrados 
pelo vice-rei instalado em Goa. Ao mesmo tempo, os Portugueses esperavam 
descobrir importantes jazidas de ouro e prata no interior da África; quanti-
dades limitadas foram encontradas ao longo da costa de Manica e Maxona, 
nesse período, suscitando as maiores esperanças. Mas nenhum dos metais 
foi descoberto em quantidades substanciais, e a penetração portuguesa no 
interior, motivada quase exclusivamente pela pesquisa daqueles, foi limitada 
e efémera. Pelo final do século XVII, só o vale do Zambeze, até à altura de 
Tete, fora ocupado, e ainda assim os povoamentos eram escassos e irrelevan-
tes. A população portuguesa em toda a costa não excederia, provavelmente, 
o total de um milhar. Com o colapso do tráfego das especiarias e do império 
da Índia, as razões da presença dos portugueses na costa oriental da África 
desaparecera praticamente e a área desintegrara-se e declinara: houve uma 
retirada dos postos mais distantes do interior e, na costa, Sofala ficara deserta. 
Um historiador da África portuguesa relata:
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“Em 1810, a extensão da ocupação costeira pelos portugueses era a mesma de 
1600 e consistia em fortes e postos de tráfego disseminados entre o Ibo e Lourenço 
Marques. Relatórios de viajantes e governadores registam a apatia, a doença e a 
negligência que reinavam nas cidades costeiras … Nem no Norte, nem no Sul, os 
portugueses haviam penetrado apreciavelmente para o interior; pelo contrário, 
as suas posições costeiras sofriam ataques periódicos das tribos vizinhas.” (10)

Entretanto, na costa ocidental, em volta de Luanda (fundada em 1576) 
e da foz do rio Congo, o desenvolvimento acontecera de modo muito dife-
rente. Prata e escravos eram os dois objetivos da penetração portuguesa em 
Angola. Em 1604, Cambambe, considerada o centro da região da prata, foi 
atingida por uma expedição, mas o metal não foi encontrado. Desde então, 
as feitorias portuguesas da costa funcionaram, quase inteiramente, como 
postos de embarque para o tráfico de escravos. As plantações brasileiras do 
século XVII exigiam um vasto influxo de mão de obra; a costa ocidental da 
África portuguesa existia para fazer esses fornecimentos. Com exceção do 
porto de pesca de Benguela, no Sul, nenhuma outra atividade económica foi 
seriamente mantida em Angola, durante dois séculos. De 1580 a 1680, cerca de 
um milhão de escravos foram exportados de Angola, perfazendo uma média 
anual de 15.000, dos quais mais de metade (8500) seguiram para o Brasil. De 
1680 a 1836, o total calculado é de 2 milhões de escravos embarcados só de 
Luanda e Benguela, mais provavelmente 1 milhão no tráfico ilícito e no do 
Congo. Os embarques anuais atingiram 20.000 a 30.000 nos últimos dez anos 
da existência legal desse tráfico. (Entretanto, por volta de 1800, os escravos 
eram também o maior produto de exportação de Moçambique, e quando a 
costa ocidental fraquejou, o tráfico da costa oriental expandiu-se rapidamente: 
de 1780 a 1800 o fluxo foi de cerca de 10.000 por ano e nos cinquenta anos 
seguintes aumentou para entre 15.000 e 25.000.) 

Nos séculos XVII, XVIII e princípio do XIX, Angola era a maior área de 
abastecimento de mão de obra das plantações e minas brasileiras. O seu papel 
na economia brasileira era inteiramente indispensável. Um slogan do século 
XVII era que “sem açúcar não há Brasil; e sem Angola não há açúcar”. Um 
total aproximado de quatro a cinco milhões de escravos foram importados 
pelo Brasil durante todo o período colonial (1500-1820). A relação simbólica 
entre as duas áreas foi sublinhada quando o Brasil, ao obter a independência, 

 (10)  Duffy, op. cit.
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em 1822, tentou separar Angola de Portugal e estabelecer uma Federação 
Transatlântica com Angola e Moçambique. 

A extensão e tipo da presença portuguesa em Angola estavam, assim, 
determinados quase exclusivamente pela economia esclavagista. Era necessária 
uma certa penetração no interior, para a compra ou captura de escravos, pelo 
que a extensão geográfica do território controlado por Portugal era maior do 
que na costa oriental. No final do século XVII, calculava-se que 130.000 km2, 
aproximadamente, estavam controlados, pelo menos no sentido de que havia 
liberdade de movimentos para os portugueses dentro dessa área. A presença 
portuguesa concentrava-se sobretudo nos enclaves de Luanda e Benguela, na 
costa. No interior, era assegurada através de um sistema de pequenas fortifica-
ções colocadas em pontos isolados do território da retaguarda: Massangano, 
Muxima, Pungo Andongo, Cambambe e Ambaca. Nenhum destes postos 
estava a mais de 300 km da costa. A área total da presença portuguesa não 
ultrapassava um décimo da superfície atual de Angola (1.246.700 km2). Em 
termos de população, um censo de 1830 deu apenas 1832 brancos em toda a 
área de “ocupação” portuguesa: desses, 1500 concentravam-se em Luanda, 
deixando uns 300 para o resto do imenso território. Em 1845, Benguela tinha 
apenas 38 habitantes brancos. Nove anos mais tarde, em 1854, Livingstone 
calculou que haveria apenas 830 habitantes brancos em Luanda e não mais 
do que 1000 em toda a Angola. Assim, em meados do século XIX, é seguro 
dizer que jamais existiu em Angola um número superior a 3000 portugue-
ses, e talvez o dobro desse número de mulatos em toda a África subsariana.

Durante quatro séculos, a África portuguesa teve uma existência quase 
puramente subordinada: o seu valor era extrínseco, como área de abasteci-
mento para os grandes complexos centrais do poder imperial português na 
Índia e na América do Sul. A costa oriental funcionava como zona de trânsito 
e depósito para a navegação da Índia; a costa ocidental era um reservatório 
de mão de obra para o Brasil. Uma vez perdidas a Índia e a Indonésia, a costa 
oriental desintegrou-se. Quando o tráfico de escravos foi suprimido, a costa 
ocidental mergulhou na negligência e no declínio. A meio do século XIX, os 
estabelecimentos africanos eram quase tudo quanto restava do império por-
tuguês e tinham conseguido sobreviver precisamente por causa da sua pouca 
importância. ( Já Livingstone comentara em 1854, criticando a decadência 
de Portugal em Angola, que “se a província estivesse nas mãos da Inglaterra, 
estaria a produzir tanta ou mais matéria-prima para as manufaturas como 
igual extensão na área algodoeira dos estados americanos”.) 
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Subitamente, no final do século XIX, esses territórios foram convertidos 
nos grandes territórios coloniais de Angola e Moçambique, tal como hoje se 
conhecem. Nas circunstâncias dessa mudança radical se encontra a explicação 
básica da estrutura das colónias portuguesas atuais. 

A conquista e divisão da África pelas potências ocidentais ocorreu, essen-
cialmente, nas últimas décadas do século. Em 1880, a ocupação europeia 
estava limitada às seguintes áreas: Argélia (até à fronteira do Sara), Senegal 
(incluindo áreas dos atuais Mali e Mauritânia) e Gabão (só a faixa litoral), 
francesas. Gambia, Serra Leoa (só a faixa litoral), Costa do Ouro (atual Gana) 
(só a faixa litoral) e Lagos (a faixa litoral da Nigéria Ocidental), britânicas. 
Angola (a faixa litoral) e Moçambique (a faixa litoral), portuguesas. Havia 
também a colónia do Cabo, o Natal, o Transval e o Estado Livre do Orange.

Em 1895 o continente foi totalmente dividido, com exceção do Sara, do 
Sudão, Marrocos, Trípoli e a Etiópia.

O impulso por detrás desta vasta expansão era industrial. O novo tipo de 
imperialismo emergira na Europa, a plena e completa expressão de supre-
macia tecnológica e da produtividade frustrada. O novo tipo de exploração 
requeria a absorção de um volume e variedade de matérias-primas sem 
precedentes por parte da potência colonizadora, e a reexportação de uma 
proporção substancial daquelas para os territórios colonizados, na forma de 
artigos manufaturados de baixa qualidade e preço (principalmente vestuário).

Os três países mais industrializados da Europa, Inglaterra, França e 
Alemanha, contavam, entre si, com quase 80% do total das aquisições terri-
toriais na África na segunda metade do século passado. As suas conquistas 
baseavam-se num extremo dinamismo económico e (com exceção da França) 
demográfico. 

A mais expressiva instituição desse imperialismo foi a companhia con-
cessionária. Antes de a intervenção estatal ter tido lugar, a iniciativa política 
e geográfica foi tomada em mãos por poderosas organizações privadas. As 
companhias assumiram um estatuto político de semissoberania, administrando 
vastíssimas áreas de África com os seus orçamentos, leis, polícia e diploma-
cia próprias. Na África Ocidental, a United Africa Company (1879) e as suas 
sucessoras, a National African Company (1881) e a Royal Niger Company 
(1886), ocuparam e governaram, efetivamente, grandes áreas da Nigéria. Na 
África Oriental, a Companhia Alemã da África Oriental (1885) administrava 
o Tanganica, e a British East Africa Company (1887), o Quénia. Na África 
Central, o fenómeno tomou a sua forma mais extrema entre todas, com o 
regime da Associação Internacional do Congo, do rei Leopoldo da Bélgica 
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(1882). Na África do Sul, a British South Africa Company apoderou-se da 
maior parte das Rodésias e do Niassalândia, enquanto a Deutsche Kolonial 
Gesellschaft se instalava no Sudoeste Africano. Desde 1893, a Companhia 
Filonardi controlava a Somália italiana. O papel das companhias só foi reduzido 
na expansão francesa, onde uma tradição mais militar e dirigista se afirmara. 
Estas formas mistas – companhias privadas exercendo poderes públicos – 
foram instituições do novo imperialismo. O ímpeto por detrás da “corrida para 
a África” foi motivado pela economia vigorosa que impulsionava a Europa 
Ocidental: e as suas pontas de flecha eram, logicamente, as grandes compa-
nhias ultramarinas. A expansão foi expontânea, uma explosão elementar e um 
derrame de forças económicas, não um artefacto político antecipadamente 
planeado. Uma vez em movimento, entraram então em jogo as considerações 
políticas e estratégicas, a intervenção da política dos Estados e, desde logo, os 
protetorados empresariais converteram-se em colónias. Mas a ação do Estado 
veio depois, como verdadeira consumação do processo, não como impulsão. 
Houve, de facto, muitas ocasiões em que um Estado se recusou a “seguir” 
determinada companhia numa manobra aquisitiva (em 1881, por exemplo, 
o Governo Britânico recusou o protetorado dos domínios continentais do 
sultão de Zanzibar, cuja opção fora garantida por Sir William McKinnon, o 
futuro presidente da British East Africa Company).

Em que medida o desenvolvimento das colónias portuguesas aderiu a 
este novo modelo? A presença portuguesa em África era anterior à de qual-
quer outra potência europeia; as suas feitorias eram os mais antigos enclaves 
europeus de todo o continente. Todavia, a entrada de Portugal na competição 
por África foi quase a última.

A oportunidade e as circunstâncias que levaram Portugal à ação nos seus 
territórios são reveladoras. Durante 60 anos, desde 1820, a Inglaterra vinha 
recusando o reconhecimento da pretensão portuguesa ao território entre o 
Ambriz e o rio Congo, a histórica mas então deserta região do antigo reino 
Bacongo. Então, em 1882-1883, a política inglesa mudou bruscamente e pas-
sou a encarar com simpatia as pretensões portuguesas. A razão era a rápida e 
efetiva penetração da África Equatorial por Brazza (para o Governo Francês) 
e Stanley (para o rei Leopoldo), o que ameaçava fechar toda a África Central, 
em especial a bacia do Congo, aos interesses britânicos. Para obstruir essa 
progressão, a Inglaterra, em 1884, tentou reconhecer a soberania portuguesa 
sobre ambas as margens do rio Congo, até Nóqui, a troco da liberdade de 
navegação no rio, taxas aduaneiras preferenciais e uma comissão mista, anglo-
-portuguesa, para controlar o tráfego no rio. A oposição alemã, francesa e 
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mesmo alguma interna inglesa evitou a ratificação do tratado e precipitou a 
Conferência de Berlim de 1885, onde se cedia a Portugal a margem sul, mas 
não a margem norte do Congo.

A maior tentativa de Portugal para engrandecimento territorial teve 
lugar no ano seguinte. Foram assinados tratados com a França e a Alemanha, 
que reconheceram o “direito de soberania e civilização nos territórios que 
separam as possessões portuguesas de Angola e Moçambique, sem prejuí-
zos dos direitos que outras potências possam ter aí contraído”. A ambição 
portuguesa era o estabelecimento de um império de costa a costa, esten-
dendo-se sem interrupções entre Luanda e Lourenço Marques. Esse plano 
ameaçava diretamente dois interesses britânicos já entrincheirados nessas 
áreas: Rhodes, na África do Sul, e os missionários nos distritos interiores da 
Niassalândia. Rhodes procurava avançar para norte, para além do Limpopo, 
depois da anexação da Bechuanalândia, e os missionários estavam preo-
cupados em consolidar o seu reduto na região do lago Niassa. O Governo 
britânico enviou uma nota a Lisboa, em 1887, rejeitando as reclamações 
transcontinentais portuguesas, na base de que as áreas em questão não se 
encontravam “efetivamente ocupadas” por Portugal, nos termos da Ata Geral 
da Conferência de Berlim, o que era, de facto, o caso. Portugal reagiu com o 
envio de expedições para o estabelecimento da soberania na Maxonalândia e 
Niassalândia e proclamando a criação de um novo distrito de Moçambique, 
que teria incluído grande parte do Norte da Rodésia do Sul, assim cortando 
as comunicações entre as áreas ocupadas pelos Ingleses na Maxonalândia e 
na Niassalândia. No final de 1889, uma força portuguesa sob o comando de 
Serpa Pinto progrediu no território dos Macolos, com o alegado objetivo 
de estudar os terrenos para as implantação de um caminho de ferro, mas, de 
facto, para efetuar a junção com outra força que partira de Angola na dire-
ção do Leste. Em novembro, a coluna de Serpa Pinto entrou em luta com 
tribos protegidas pelos Ingleses na região do rio Chire. O Governo britânico 
enviou imediatamente um ultimato a Portugal, exigindo a retirada do vale do 
Chire. Perante a ameaça do uso da força (navios de guerra ingleses saíram de 
Zanzibar rumo a Moçambique), a diplomacia imperial portuguesa cedeu. O 
Governo de Lisboa pediu a demissão e, em junho de 1891, foi assinado um 
tratado que confinava a jurisdição portuguesa aos limites aproximados do 
território atual de Moçambique – uma linha cerca de 900 km para leste da 
mais próxima fronteira de Angola. Simultaneamente, uma tremenda crise 
política e financeira eclodiu em Portugal.
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Mesmo depois dos arranjos diplomáticos, Portugal teria ainda de comple-
tar a “ocupação efetiva”, em cumprimento do estipulado pela Conferência de 
Berlim. O desastre diplomático de 1891 suscitou uma intensa reação nacio-
nalista em Portugal e, pela primeira vez, foi feita uma tentativa coordenada e 
deliberada de subjugar militarmente as populações africanas nominalmente 
abrangidas pelo controlo português. De 1895 a 1896, uma campanha dirigida 
por António Enes e Mouzinho de Albuquerque dominou a região de Gaza, no 
Sul de Moçambique. Em 1897, Coutinho ocupou a área costeira ao norte de 
Quelimane, em 1902-4, a companhia da Zambézia “pacificou” a área de Tete 
à fronteira do Niassa. Em 1906, foi subjugado o setor setentrional fronteiro à 
ilha de Moçambique. Numa série de campanhas entre 1908 e 1912, as tribos 
vizinhas do lago Niassa foram postas sob controlo. 

A ocupação militar de Angola foi mais demorada. Em 1901-2, procedeu-se 
à conquista do território Bailundo, no centro-norte de Angola. Em 1907-10, a 
área dos Dembos, a algumas centenas de quilómetros na retaguarda de Luanda, 
foi atacada e ocupada. No Sul, os Cuanhamas infligiram uma pesada derrota 
aos Portugueses em 1904, e as campanhas para subjugá-los duraram até 1915. 
Em 1917, foi ainda necessário enviar uma força para pacificar o Moxico, no 
Sudeste angolano. De facto, só nó final. da Primeira Grande Guerra é que 
Angola e Moçambique ficaram efetivamente sob total controlo português. 

As características específicas da colonização portuguesa das últimas 
duas décadas do século XIX são, pois, notórias, mesmo através do resumo 
aqui feito. Em primeiro lugar, a diplomacia colonial portuguesa era posta em 
movimento de fora, pelas ações e decisões das outras potências europeias. 
As negociações do Congo, de 1884-85, que marcaram a entrada de Portugal 
na arena da partilha de África, eram o resultado das apreensões britânicas a 
respeito da penetração francesa e belga na África Equatorial. Portugal entrou 
no jogo dos acontecimentos por ricochete: a Franca e o rei Leopoldo amea-
çavam as posições britânicas, a Inglaterra contramanobrava, manipulando 
Portugal. A Inglaterra considerava Portugal um país de tal modo fraco que já 
contava como sendo zonas virtualmente suas aquelas que fossem reconheci-
das como de domínio português. A ofensiva portuguesa de 1886-90 foi um 
resultado direto da humilhação de Berlim, em 1885. O nacionalismo das elites 
militares e intelectuais exigia uma resposta territorial maciça ao tratamento 
que Portugal recebera na Conferência e à apreciação implícita sobre a sua 
situação. Não só a motivação, mas a estratégia da tentativa, foram ditadas pela 
experiência de Berlim. A Inglaterra demonstrara ser um patrono ineficaz, a 
Alemanha um opositor vitorioso, pelo que o governo de Luciano de Castro 
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de 1886 tentou fazer aprovar o “Mapa Cor-de-rosa” (a colónia transcontinen-
tal) com o apoio da Alemanha; daí resultou o Tratado Luso-Alemão de 1886, 
que fazia consideráveis concessões territoriais à Alemanha no Sul de Angola 
e no Norte de Moçambique. A aprovação não se traduziu em apoio concreto 
contra a oposição britânica, pelo que o tratado não passou de uma arma de 
papel. Contudo, foi a chave do plano português para a colónia de costa a 
costa: a qualidade irreal da ofensiva é assim evidente desde o início. Medidas 
subsequentes, como a proclamação do novo “distrito” de Moçambique, incor-
porando vastas áreas da atual Rodésia do Sul, foram de um tipo semelhante. 
Quando finalmente foi feita uma ação militar, quatro anos após o tratado de 
1886, só se apoderou de alguns quilómetros no interior da Niassalândia, até 
que foi contida. A tentativa de Portugal de um império transcontinental foi, 
portanto, um bluff que só enganou a si próprio: quando teve de fazer frente 
a um desafio concreto, encolheu-se imediata e ignominiosamente. 

Enquadradas no mais amplo contexto da conquista europeia da África 
nas últimas duas décadas do século passado, as manobras portuguesas de 
1886-90 adquirem um significado duplo. Uma vista de olhos à cronologia do 
avanço europeu revela que grande parte das aquisições coloniais estavam fei-
tas por volta de 1885: Tunísia, Egito, Somália, a maioria da África Ocidental 
francesa, o Togo, a Nigéria, os Camarões, o Congo francês, o Estado Livre 
do Congo, o Sudoeste Africano, a Bechuanalândia, o Tanganica. Maiores 
conquistas estariam ainda por vir, mas no espaço limitado de tempo da “cor-
rida africana”, é surpreendente quão tarde Portugal se decidiu a tentar a sua 
vez de se expandir na África Central. A seguir à formação da Sociedade de 
Geografia, de Lisboa, em 1875, é verdade que diversas expedições de explo-
ração haviam sido enviadas para reforçar as pretensões portuguesas na África 
Central: as mais notáveis foram, sem dúvida, as travessias continentais de 
Serpa Pinto (1877, 1879), de Capelo e Ivens (1884). Em si próprias, essas 
expedições foram belos êxitos, porém a ineficácia portuguesa para consoli-
dar tais empreendimentos com um sistema de controlo militar e político e 
a ausência de empresas “pioneiras” para a exploração do interior acabaram 
por converter essas expedições em simples questões de prestígio. Uma séria 
tentativa para assegurar o reconhecimento das reclamações territoriais só 
foi realizada depois de 1884, e então ambas as circunstâncias específicas (a 
crise do Congo e a negociação do corredor Angola-Moçambique) sugerem 
que o papel português na partilha da África foi determinado pelos papéis 
prioritários dos outros parceiros, potências industriais europeias, e não por 
qualquer lógica interna. 
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Uma consideração final confirma essa conclusão. O maior vetor do novo 
imperialismo, a companhia majestática, era praticamente inexistente, nessa 
época, na África portuguesa. Não existiam equivalentes das empresas bri-
tânicas, alemãs e italianas já mencionadas. Companhias concessionárias só 
apareceram em Moçambique depois de 1891: a Companhia de Moçambique 
(1891), a Companhia do Niassa (1891-93), a Companhia da Zambézia, a qual, 
por alturas de 1900, já controlava dois terços de todo o território moçam-
bicano. Entretanto, duas características principais as distinguiam de suas 
congéneres inglesas ou alemãs. Primeiramente, eram verdadeiras imitações 
inspiradas nos exemplos estrangeiros e modeladas, conscienciosamente, 
à imagem e semelhança delas. Em segundo lugar, não só o modelo, mas o 
próprio capital era predominantemente estrangeiro. O capital inicial reali-
zado da Companhia de Moçambique era de cinco milhões de dólares, do 
qual uma proporção largamente majoritária fora subscrito em Inglaterra, na 
Alemanha e na África do Sul. O capital da Companhia do Niassa era predo-
minantemente inglês. As ações da Companhia da Zambézia foram compra-
das em Inglaterra, na França, na Alemanha e na África do Sul. A economia 
portuguesa não fora afetada pela expansão comercial e industrial da Europa 
Ocidental, no século XIX. A participação relativa e absoluta de Portugal no 
comércio internacional é desoladora:

PARTICIPACÃO NO COMÉRCIO INTERNACIONAL (Anuário Estatístico de Mulhall)

Em milhões de libras esterlinas

1850 1860 1870 1880 1889

Grã-Bretanha 169 375 547 609 740

Holanda e Bélgica 61 86 136 237 310

Alemanha 95 167 227 339 311

Portugal 5 8 10 14 18

Itália 38 52 66 91 94

O atraso do setor privado reflete-se no volume do orçamento nacional, 
que revela uma incapacidade paralela para fazer face aos gastos ocasionados 
pela infraestrutura administrativa e militar da expansão colonial:
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DESPESAS GOVERNAMENTAIS POR VERBAS (Ano Modelo, 1887)

Em de libras esterlinas

Governo Dívida Militar e Naval Total

Grã-Bretanha 3.200.000 27.900.000 31.900.000 90.000.000

Alemannha 82.300.00 16.700.000 31.000.000 130.000.000

França 41.000.000 52.800.000 31.400.00 125.000.000

Itália 34.700.000 20.700.000 14.200.000 69.600.000

Portugal 4.000.000 3.601.000 1.4000.000 9.000.000

Em 1883, Portugal tinha a mais alta proporção de dívida nacional relati-
vamente ao rendimento nacional – 27,5% – em comparação com qualquer 
outro país europeu, uma cifra excedida apenas pela Turquia, com 30%.

A natureza específica das colónias africanas de Portugal ao entrarmos 
no século XX era inconfundível. As colónias normais do século XIX eram o 
resultado da expansão industrial da potência metropolitana; propagaram-se 
a partir de uma base interna de acumulação maciça de capital e de tecnologia 
avançada, que criara uma necessidade sem precedentes de matérias-primas 
e de mercados. Como tal, eram extensões “naturais” da economia metropo-
litana e funcionavam de acordo com um padrão uniforme e racionalizado.

As colónias portuguesas eram totalmente diferentes na origem. 
Essencialmente, eram sobrevivências estagnadas das feitorias quinhentis-
tas comerciais e esclavagistas, subitamente ampliadas para o interior sob a 
ameaça de anexação por rivais europeus. Se o grandioso sonho de um império 
transafricano ficou em nada, as manobras de 1886-91 garantiram, mais que 
não fosse por não terem atingido o alvo que pretendiam, as atuais fronteiras 
de Angola e de Moçambique, ambas muito além das fronteiras de qualquer 
presença portuguesa nessa altura. Assim, o estímulo de conquista não nasceu 
de qualquer impulso industrial: não era interno, nem “natural”, mas externo 
e artificial. Pode perfeitamente designar-se por colonização reflexa.

A economia portuguesa era arcaica e em bancarrota. Era incapaz de ini-
ciar sequer a conversão de um imperialismo de extrativo para transformador. 
Este facto é a determinante básica da estrutura das colónias portuguesas de 
hoje. Fornece a explicação-chave, tanto dos setores individuais do sistema 
colonial português, como da sua integração no conjunto.
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III. O sistema colonial: ultracolonialismo
Precisamos de fazer um comentário preliminar sobre o método. O estudo 
que se segue não procura fazer uma descrição exaustiva do sistema colonial 
português. O método escolhido é, antes, o de selecionar diversos aspetos e 
setores mais importantes, os quais parecem ser expressões privilegiadas do 
conjunto, e mostrar a sua rigorosa coerência. Um critério inicial orientou 
a seleção das áreas examinadas: são aquelas onde é evidente uma marcada 
diferença entre o exemplo português e o modelo colonial normal. É através 
das características específicas do colonialismo português que propomos um 
modelo do conjunto.

1. Trabalho forçado
O aspeto mais notório da colonização portuguesa na África é o uso sistemá-
tico de trabalho forçado. É isto que identifica imediatamente a variante por-
tuguesa do colonialismo em relação a todas as outras. Estatísticas oficiais e 
estatutos são mais escassos e equívocos nesta área do que em qualquer outra. 
Uma grande parte da evidência do uso de trabalho forçado vem, inevitavel-
mente, da observação de testemunhas estrangeiras. Contudo, estes junto com 
algumas declarações ocasionais e involuntárias das autoridades portuguesas 
e a própria base lógica da exploração, combinam-se para formar um quadro 
que, dentro de certos limites, é coerente e preciso.

O trabalho nas colónias portuguesas alheias à economia africana de 
subsistência está dividido em quatro categorias: correcional, obrigatório, 
contratado e voluntário.

1. Trabalho correcional: É uma pena legal infligida aos africanos que vio-
lem os códigos laboral ou penal. É também aplicado em Moçambique por 
não pagamento do imposto per capita a que todo o nativo está sujeito. (Em 
Angola, a pena é trabalho obrigatório.) 

2. Trabalho obrigatório: Pode ser imposto pelo Governo para obras públi-
cas, quando os trabalhadores voluntários são insuficientes. Os únicos grupos 
formalmente isentos são os de menos de 14 e mais de 60 anos, os doentes e 
os inválidos, os africanos já empregados, os chefes tribais, os trabalhadores 
durante os primeiros seis meses de estada nas suas respetivas casas, após 
um período de trabalho contratado, os cipaios (que são frequentemente os 
capatazes das brigadas de trabalho) e as mulheres. O trabalho obrigatório é 
usado, principalmente, nas instalações portuárias, caminhos de ferro, obras 
de saneamento e construção e manutenção de estradas. Todas as testemunhas 
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concordam em que, a despeito dos regulamentos formais, o uso de mulheres 
e crianças em obras nas estradas e caminhos locais é muito generalizado nas 
colónias. Basil Davidson, de visita a Angola em 1954, escreveu:

“As estradas e caminhos rurais são invariavelmente construídos e conservados 
por mão de obra conscrita, sem salário, da região através da qual a estrada passa. 
Essa gente tem de fornecer não só o seu trabalho, mas também a sua própria 
comida e, frequentemente, as suas próprias ferramentas. Uma vez que muitos 
homens da região se encontram ausentes em trabalho forçado algures, o chefe 
local em cujas mãos foi deixada a responsabilidade pela estrada é frequentemente 
obrigado a convocar mulheres e crianças pequenas. Por essa razão, podem ver-se 
mulheres com os bebés às costas, mulheres grávidas e rapariguinhas a trabalhar em 
estradas com ferramentas primitivas e transportando à cabeça pequenos baldes 
de madeira ou casca de árvore cheios de terra, enquanto o capataz ou o ‘respon-
sável’ está sentado por perto, pensativamente abraçado aos próprios joelhos.” (11)

Gwendolen Carter, que estava em Angola em 1959, escreveu em termos 
quase idênticos:

“As estradas não asfaltadas nem pavimentadas de qualquer outra maneira por 
onde viajei são bastante piores do que as que percorri nos 4500 km da minha 
viagem de carro pelo Congo. Todavia, os trabalhos de construção e reparação de 
estradas são constantes por toda Angola … Mas quase executados por mulheres 
e crianças. Em muitos lugares, vi mulheres africanas com pesadas ferramentas 
de madeira nas mãos a alisar trechos reparados ou a tapar buracos. Uma vez vi 
um capataz africano, com os ‘distintivos do cargo’ (um cassetete e um chicote), 
normalmente para exibição, mas ocasionalmente usados.” (12)

3. Trabalho contratado: Esta é a forma de trabalho forçado economi-
camente mais importante usada nas colónias portuguesas e aquela que 
primordialmente o termo pretende descrever, nas mais recentes discussões 
havidas a esse respeito. Qualquer africano que não possa provar que esteve 
empregado durante pelo menos seis meses do ano anterior está sujeito a 
trabalho compulsório para o Estado ou para empregadores privados. Em 
Moçambique, uma circular governamental (566/5-7) de 1947, estabeleceu as 

 (11)  Basil Davidson, The African Awakening, Londres, 1955.

 (12)  Gwendolen Carter, Independence for Africa, Londres, 1960.
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condições de prova de que um africano não é “ocioso” e, portanto, passível 
de trabalho contratado: 

I) Autoempregado numa profissão, comércio ou indústria. 
II) Emprego permanente pelo Estado, órgãos administrativos ou pes-

soas privadas.
III) Emprego mínimo de seis meses pelas entidades acima. 
IV) Emprego, dentro dos últimos seis meses, na União Sul-Africana ou 

nas Rodésias, com um contrato legal.
V) Criação de gado com, pelo menos, cinquenta cabeças de gado.
VI) Registo como “agricultor africano”.
VII) Primeiro ano na situação de reservista, após ter completado o ser-

viço militar.
Em Angola um relatório do governador-geral ao ministro do Ultramar, 

em 1953, declara: “De acordo com os regulamentos estabelecidos, todos os 
indígenas do sexo masculino fisicamente aptos devem estar em condições de 
provar que vivem dos frutos do seu próprio trabalho; mas compreende-se 
que muitos o não fazem e que, portanto, deve ser encontrado trabalho para 
eles nos seguintes casos: a) não estarem em condições de pagar os impostos 
devidos ao Estado; b) não parecerem capazes de obter por si mesmos os 
meios indispensáveis para a alimentação, vestuário e alojamento próprio e das 
suas famílias; c) não viverem em casa com boas condições de salubridade.”

Ambos os conjuntos de definições estão enquadrados de tal maneira que 
podem incluir, potencialmente, quase toda a população masculina africana 
das duas colónias. A imprecisão dos regulamentos angolanos é flagrante. 
As definições moçambicanas são análogas, se bem que menos obviamente 
mal-intencionadas. Cinco, no conjunto das sete provas de não-vadiagem 
(números I a V), envolvem uma integração prévia no sistema económico e 
administrativo colonial. A força dos regulamentos incide, assim, nas duas 
últimas categorias: agricultura e criação de gado na economia rural africana. 
As definições acima expõem nada menos que 95% da gente do campo ao tra-
balho forçado. Existem apenas 600.000 cabeças de gado na posse de africanos 
em Moçambique, daí resultando que mesmo com uma distribuição ótima de 
50 cabeças por dono, só 12.000 africanos poderiam ser protegidos por esta 
rubrica. De facto, o número é evidentemente menor. Igualmente, o número 
de africanos que recebem o certificado oficial de “agricultor africano” é muito 
reduzido, pois só aqueles que possuem charruas e outra maquinaria agrícola 
têm uma possibilidade efetiva de obter tal diploma. Marvin Hauis conclui:
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“Pode pois dizer-se, com absoluta certeza, que menos de 5% dos homens nati-
vos e fisicamente aptos do Sul de Moçambique estão legalmente autorizados a 
manter-se dentro dos confins das suas tribos.

Se é esta a amplitude da exposição ao trabalho contratado, o que é o 
próprio contrato de trabalho? É usado, indistintamente, pelo Estado e pelas 
empresas privadas. A administração passa licenças de recrutamento de mão 
de obra a agentes ou, diretamente, a companhias. Essas licenças são de dois 
tipos: “com facilidades” ou “sem facilidades”. No primeiro caso, o agente 
contrata sem auxílio real por parte da administração; no segundo, os fun-
cionários administrativos locais apoiam e assistem materialmente o traba-
lho do recrutador, tecnicamente fornecendo-lhe só os nomes e endereços, 
mas na prática usando muitas vezes a intimidação e a coerção para atingir a 
quota para que o recrutador foi autorizado, a troco de subornos substanciais. 
Todas as testemunhas concordam sobre a corrupção generalizada que este 
sistema engendrou:

“O sistema funciona mais ou menos assim. Um fazendeiro informa o governo do 
seu distrito de que necessitará de tantos homens, e estes são-lhe fornecidos pelo 
chefe de posto local. Recrutadores nativos percorrem as aldeias e vão reunindo o 
número de homens necessário, que são depois entregues ao fazendeiro. Mas este, 
para estar certo de que receberá todos os recrutas de que precisa, normalmente 
tem de pagar dez vezes o valor dos salários fixados pelo contrato de trabalho de 
seis meses. Nada mais vergonhoso se pode imaginar…” (13)

O complemento da corrupção é a violência. O chefe de posto, ao receber 
as suas “‘luvas”, dá instruções ao chefe da aldeia, uma criatura de confiança 
da administração, para que reúna o contingente requerido, o que, se neces-
sário, será feito pela força.

“Se a aldeia parecer um tanto lenta em cumprir a quota, a polícia pode ser 
enviada para garantir o número requisitado. Mesmo homens casados são por 
vezes arrancados às suas casas durante a noite e enviados para fora durante nove 
meses a um ano para trabalhar neste ou naquele projeto. Além disso, ter feito um 
destes turnos não é garantia de não se ser chamado mais tarde para outro…” (14)

 (13)  John Gunther, Inside Africa, Londres, 1955.

 (14)  Marvin Harris, Portugal’s African Wards, American Committee on Africa, 1958.
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Está fora de questão qualquer resistência por parte do chefe de aldeia:

“Os chefes tribais que se mostram ineficientes na sua propaganda (isto é, para 
recrutamento) ficam vulneráveis à perseguição fiscal por atraso de taxas e mul-
tas. Trata-se de uma prática ilegal mas generalizada, que os administradores 
toleram a fim de obterem o máximo de colaboração das autoridades tribais no 
recrutamento de trabalho forçado.” (15)

No caso das grandes companhias ou plantações, estas apenas certificam 
o Governo sobre as suas necessidades, o Governo calcula o número total de 
africanos disponíveis no momento e concede à companhia um contingente 
nessa base, comunicando aos chefes de posto de toda a região em causa que 
arregimentem os homens. Em 1954, o chefe da Divisão de Assuntos Indígenas 
disse a Basil Davidson que o Governo concedia uma média “teórica” de 33 
trabalhadores contratados por cada 100 hectares de plantação.

Os salários variam segundo a região e o empregador, mas nunca ultra-
passam níveis simbólicos. Barnes em 1928 estimou os salários rurais, em 
Angola, entre 2,5 e 3 escudos por dia. Davidson, em 1954, calculando uma 
subida dos preços de 300% neste intervalo de tempo, verificou que o salário 
nas plantações era de aproximadamente 4 escudos diários. Em Moçambique, 
os trabalhadores forcados recebem o salário mínimo legal da região onde 
trabalham, o que vai desde 5 escudos por dia, no Sul do Save, a menos de 2 
escudos nas remotas áreas nortenhas de Vila Cabral e dos Macondes.

4. Trabalho voluntário: Os trabalhadores voluntários contratam dire-
tamente com os seus empregadores, em vez de o fazerem através da admi-
nistração. A principal diferença prática entre trabalho voluntário e trabalho 
contratado é que o primeiro, normalmente, se exerce na região onde o 
trabalhador vive. Os salários para trabalho voluntário são ainda mais baixos 
do que para o contratado. (16) Em Moçambique, Harris pensa que a ameaça 
de trabalho contratado é tão forte, que leva os homens a apresentarem-se 
para trabalho voluntário, sob condições mais ou menos vagas (com a única 
vantagem de trabalharem perto de casa). “Pode afirmar-se, com quase total 
segurança, não existir praticamente um único trabalhador africano do sexo 
masculino empregado nas empresas agrícolas europeias que não seja chibalo, 
isto é, trabalhador forçado.” Em 1953, as cifras oficiais revelavam que o salário 

 (15)  Ibidem.

 (16)  Ver Davidson, pp. 210, 216.
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médio na agricultura em Moçambique era inferior a 5 escudos por dia. “É 
um facto bem conhecido entre os fazendeiros europeus que os africanos não 
aceitam voluntariamente tais salários, quando formas alternativas de emprego 
assalariado nas cidades de Moçambique e nos territórios vizinhos pagam duas 
a três vezes mais e em melhores condições ele trabalho.” 

Além destas formas de servidão por contrato, a África portuguesa carac-
teriza-se ainda por dois outros tipos de trabalho forçado. 

5. O cultivo forçado. No Norte de Moçambique, a principal cultura é o 
algodão. Doze companhias portuguesas têm concessões monopolistas sobre 
todos esses territórios. Os africanos recebem sementes fornecidas pelas com-
panhias, são-lhes distribuídos os lotes de terreno pela administração, e devem 
cultivar o algodão nesses tantos hectares. Quando se procede à colheita, 
devem vendê-la às companhias concessionárias a um determinado preço fixo, 
obviamente tabelado bastante abaixo dos preços no mercado livre … Dentro 
do território concessionado não é permitido nenhum outro tipo de trabalho 
assalariado. O processo é inteiramente coercivo: o africano não tem por onde 
escolher. A terra forçosamente convertida ao cultivo do algodão é subtraída 
à economia indígena de subsistência. O resultado, frequentemente, é a fome.

“Um incremento tão espetacular (isto é, na produção de algodão) teve um 
imediato efeito de bumerangue na redução igualmente fenomenal das colheitas 
de produtos nativos. No Norte da colónia, amendoim, milho, mandioca, feijão, 
atingiram todos cifras de produção quase ao nível de fome.” (17)

O bispo católico da Beira, num livro recente, escreveu:

“Conheço uma região que costumava ser um celeiro para as terras afligidas pela 
fome. Desde que a campanha algodoeira aí começou, os campos férteis deixaram 
de fornecer alimento para as populações vizinhas, e o próprio povo da região 
começou a sentir fome. Pertence à minha diocese uma região em que, durante 
seis meses, o espectro da fome ceifou a vida dos habitantes.”

A própria colheita é comprada a preços irrisórios: em 1956, 519.000 
africanos foram pagos uma média de 320 escudos por pessoa pela colheita 
de um ano. O bispo da Beira relatou que, nalguns distritos, o africano cobra 
50 a 90 escudos pelo algodão cultivado em terras que podiam dar produtos 

 (17)  Marvin Harris, op. cit.
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alimentares de um valor 46 a 80 vezes superior àquele: de 2000 a 4000 escu-
dos. E o bispo conclui:

“Que diferença existe, afinal, entre as atividades desses nativos e as daqueles que 
trabalham como mão de obra contratada das fazendas? Nenhuma. Ou melhor 
ainda, existe, de facto, uma diferença: os trabalhadores contratados recebem 
vestuário, comida e alojamento; aqui, nada disto é fornecido; quer a fazenda 
produza ou não, o trabalhador contratado recebe um salário; aqui, recebem o 
preço fixado para o algodão, se a colheita for boa, e no caso de não ser, como 
ocorre nos maus anos para esta espécie de cultura, eles nada recebem.”

6. Trabalho migrante: Em 1909, foi assinada a convenção Moçambique-
Transval, que foi sucessivamente renovada em 1928, 1934, 1936 e 1940. Na 
sua forma atual, fornece um contingente máximo anual de 100.000 africa-
nos de Moçambique para as minas de ouro do Transval, em troca do que 
47,5% de todo o tráfego marítimo de mercadorias importadas e destinadas 
a Joanesburgo e 340.000 caixas de produtos cítricos exportados pela União 
Sul-Africana devem transitar pelo porto de Lourenço Marques. O Governo 
português recebe cerca de 150 escudos por cada trabalhador recrutado e 
é-lhe entregue metade do montante dos salários deste, para lhe serem pagos 
só no seu regresso: nenhum contrato pode ser por mais de dezoito meses 
consecutivos, e o repatriamento é automático. Uma subsidiária da Transvaal 
Chamber of Mines, a Witwatersrand Native Labour Association (WNLA), 
tem um monopólio de recrutamento ao sul do paralelo 22, em Moçambique. 
Como os salários dos mineiros, apesar de baixos, são mais altos do que o pago 
pelo trabalho contratado em Moçambique, não existem quaisquer dificul-
dades de recrutamento.

“Quando a caça aos chibalos se intensifica num determinado distrito, os postos 
de recrutamento da WNLA, que estão estrategicamente instalados por todo o 
Sul de Moçambique, ficam subitamente inundados de africanos ansiosos por 
assinar contratos para as minas. Uma vez que os baixos salários pagos pelas minas 
conseguem ser múltiplas vezes superiores aos que se pagam em Moçambique 
para o trabalho agrícola, o indígena considera a emigração como a sua melhor 
defesa contra o sistema chibalo.”

A situação do africano de Moçambique é tão desesperada, que se regista um 
volume considerável de emigração clandestina para o Rand, além da corrente 
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oficial de, aproximadamente, 75.000 por ano. Em 1954, só no Transvaal, 
estavam registados 173.433 africanos de Moçambique, havendo também, 
por certo, uma grande quantidade por registar. Os recrutas moçambicanos 
do Rand constituem a base da força de trabalho das minas. São os trabalha-
dores mais regulares, mais disciplinados e dóceis, entre todas as fontes de 
abastecimento. Os emigrantes clandestinos fora das minas (cerca de 60.000) 
são igualmente bem recebidos pelos empregadores sul-africanos: o medo 
do repatriamento torna-os vulneráveis à oferta de empregos com salários 
excecionalmente baixos pelos padrões da África do Sul.

Ao norte do paralelo 22 e ao sul do rio Zambeze, a mão de obra de 
Moçambique é recrutada para a Rodésia do Sul. Os números são equivalentes: 
em 1954, 178.870 recrutas estavam trabalhando na Rodésia do Sul. Finalmente, 
cerca de 6. 000 são embarcados para trabalhar nas plantações da ilha de São 
Tomé. Admitindo que o total da emigração clandestina de província ande à 
volta de 50.000, temos que 400.000 moçambicanos, aproximadamente, traba-
lham fora da província, ou dois terços da população trabalhadora masculina 
do Sul de Moçambique. Marcelo Caetano, nessa altura um alto dignitário do 
regime de Salazar, calculava esse número em 500.000 em 1954.

Em Angola, cerca de 15.000 a 20.000 africanos são legalmente recrutados 
para trabalhar na Rodésia do Norte e no Sudoeste Africano todos os anos. A 
emigração ilegal, sobretudo para o Congo, era provavelmente muito superior. 
O trabalho contratado fora das colónias portuguesas é muito mais atraente 
para os africanos do que no interior. Mas tanto as condições impostas à 
mão de obra imigrada como a pressão sobre ela exercida revelam que esse 
trabalho é apenas diferente no grau, não na estrutura, do que se pratica nas 
colónias portuguesas. Os salários são também brutalmente baixos: 3 xelins 
diários para um mineiro, 2 xelins e meio para um trabalhador de superfície; 
inferiores, de facto, ao que eram há sessenta anos. As baixas são pesadas: mais 
de 80.000 moçambicanos morreram no Rand nos últimos 60 anos (a taxa de 
mortalidade era de 67,6 por 1.000 na primeira década). Duffy diz taxativa-
mente: “A Convenção entre Moçambique e a África do Sul é uma projeção 
internacional de mão de obra contratada.” (18) E essa avaliação é válida para a 
mão de obra emigrada da África portuguesa em geral. 

A opressão humana envolvida no trabalho forçado português é de uma 
brutalidade e intensidade que não têm paralelo em qualquer outra parte 
do continente. É o absoluto, o zénite da miséria africana. As provas são 

 (18)  James Duffy, Portuguese Africa, Harvard, 1959.
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incontroversas: mais emigrados africanos, legal ou ilegalmente, das colónias 
portuguesas de Angola e de Moçambique do que de quaisquer outras áreas 
em toda a África. O cálculos oficiais (Marcelo Caetano) indicam 500.000 para 
cada território. O total real é provavelmente superior. Existem emigrantes 
angolanos no Congo ex-francês, no Congo ex-belga, na Rodésia do Norte, 
na África do Sudoeste; há emigrantes moçambicanos no Transval, no Natal, 
Rodésia do Sul, Niassalândia [Malawi] e Tanganica. Há emigrantes da Guiné 
portuguesa na Guiné e no Senegal. A densidade de população da Niassalândia 
é parcialmente devida ao excessivo afluxo clandestino de africanos oriundos 
de Moçambique. 

Um quadro da emigração compilada para territórios da África do Sul, 
Central e Oriental, de 1952-54, mostra que a emigração de Moçambique, só 
por si, quase iguala o total de todos os outros territórios juntos:

(Números em milhares)

Sudão (para Uganda) 2,6

Uganda (para Tanganica, Zanzibar) 1,3

Quénia (para Uganda, Tanganica, Zanzibar) 19,1

Tanganica (para Zanzibar, Niassalândia) 29,0

Ruanda-Urundi (para Congo, Tanganica)* 27,4

Congo (para Uganda) 4,2

Rodésia do Norte (para Congo, Tanganica, Rodésia do Sul, União Sul-Africana) 52,6

Niassalândia (para Tanganica, Zanzibar, Rodésia do Sul, União Sul-Africana) 109,7

Rodésia do Sul (para a União Sul-Africana) 30,0

Bechuanalândia (para Rodésia do Norte, Rodésia do Sul, União Sul-Africana) 19,0

294,9

Moçambique (para Zanzibar, Tanganica, Niassalândia, União Sul-Africana, Rodésia do 
Sul) 238,9

O relatório de Henrique Galvão, de 1947, sobre as condições de Angola, 
está provavelmente ultrapassado nalgumas partes, mas continua a ser, assim 
mesmo, o veredicto clássico sobre uma sociedade humana criada pelo tra-
balho forçado:

“A população foge em massa, deserta terras e lares e os territórios ficam vazios 
(…) É a emigração clandestina que, cada vez mais rapidamente, esvazia os terri-
tórios e drena para o exterior as populações da Guiné, Moçambique e Angola; o 
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que, em Angola, é responsável pela grave anemia demográfica que se nota nesta 
colónia. Só ficam em casa os velhos e os doentes, as mulheres, as crianças e os 
incapazes (…) A decadência física da população nativa é uma realidade que não 
pode passar despercebida, até ao observador mais desprevenido (…) A morta-
lidade infantil atinge a percentagem de 60% (…) e uma taxa de mortalidade de 
40% não é rara mesmo entre os trabalhadores.

Os números são mudos, estáticos. Não gritam, não nos falam da dor. É preciso 
ver com os próprios olhos, temos de encorajar até aqueles que querem ver (…) 
O Governo converteu-se no principal recrutador e distribuidor de mão de obra 
nativa, a tal ponto que os colonos requisitam por escrito à Repartição de Assuntos 
Indígenas os ‘fornecimentos de mão de obra’, sem qualquer espécie de pudor. 
A palavra ‘fornecimento’ aplica-se, indistintamente, a mercadorias ou homens 
(…) A ideia de que o nativo é apenas uma besta de carga ainda é a dominante; a 
indiferença pela saúde física e moral dos trabalhadores é evidente (…) Nalguns 
aspetos, a situação é mais grave do que a criada pela escravatura pura. Sob a 
escravatura, o homem comprado, adquirido como cabeça de gado, era tratado 
como um património. O patrão estava interessado em mantê-lo com saúde, ágil 
e robusto, do mesmo modo que cuidava do seu cavalo ou do seu boi. Hoje, o 
nativo não é comprado, é simplesmente alugado ou arrendado pelo Governo, 
ainda que possa ter o estatuto de homem livre. Ao patrão pouco importa que 
ele fique doente ou morra, desde que trabalhe duramente enquanto viver (…) 
Quando um trabalhador fica incapacitado para trabalhar ou morre, tudo o que o 
patrão tem a fazer é pedir que lhe forneçam outro trabalhador (…) Só os mortos 
estão realmente isentos de trabalho forçado.”

O trabalho forçado tem sido usado, numa ou noutra época, por quase 
todos os regimes coloniais na África. Era particularmente flagrante na África 
Equatorial Francesa (Camarões, Ubangi, Chade) até 1945, na forma de con-
tingentes obrigatórios de algodão. Em Madagáscar, de 1920 a 1930, era igual-
mente péssimo. Estava muito espalhado na Etiópia italiana. Ainda existe na 
África do Sul, na forma de trabalho penal por infração às leis do passe. Mas 
na maioria dos casos tinha ou um significado marginal na economia como 
um todo (alistamentos administrativos obrigatórios para a construção de 
estradas e obras de irrigação hidráulica no Congo, as plantações de tabaco 
na União [Sul-Africana]), ou representava um passo inicial e transitório no 
desenvolvimento económico do respetivo território. A África portuguesa é 
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caso único, tanto na continuidade como na escala da utilização do trabalho 
forçado.

Continuidade: A escravatura foi legalmente abolida no império portu-
guês em 1869. O primeiro código do trabalho (de 1878) autorizava a contra-
tação coerciva de africanos que fossem considerados “vagabundos”. Assim, 
não houve qualquer alteração sensível da situação após a abolição formal. 
“Praticamente não existia trabalho livre nas colónias. O patrão passou a sentir 
menos obrigações pelo trabalhador contratado que anteriormente pelos seus 
escravos. Os serviçais (trabalhadores contratados) eram mantidos ao nível 
da subsistência.” Em 1898, um Comité Real sobre a África portuguesa decla-
rou que “o Estado, não só como soberano de populações semibárbaras, mas 
também como depositário da autoridade social, não deverá ter escrúpulos 
em obrigar e, se necessário, forçar (itálicos no original) esses rudes negros 
de África, esses ignorantes párias da Ásia, esses semisselvagens da Oceânia a 
melhorarem-se pelo trabalho, a adquirirem pelo trabalho meios mais felizes 
de existência, a civilizarem-se através do trabalho (…)” Em 1914, foi publicado 
um novo código do trabalho, em cujo primeiro artigo se lê: “Todo o nativo 
em boas condições físicas, nas colónias portuguesas, está sujeito, ao abrigo 
desta lei, à obrigação moral e legal de prover, pelos meios de trabalho, ao 
seu sustento próprio e à progressiva melhoria da sua condição social.” Em 
1906 o trabalho forçado nas plantações de cacau de São Tomé foi exposto por 
Nevinson no seu livro A Modern Slavery, e o escândalo foi internacional. Em 
1909, Cadbury, o fabricante quaker de chocolates, confirmou as investigações 
de Nevinson, em Labour in Portuguese West Africa. Em 1925, o sociólogo 
americano Edward Ross publicou um relatório detalhado sobre o trabalho 
forçado em Angola. Depois da guerra, os relatos de Davidson, Gunther e 
Harris tornaram claro que o sistema essencial, informado pelos princípios 
do relatório de 1898, se mantém inalterado até ao presente. 

Escala: “O trabalho forçado continua a ser a mola real de toda a economia 
do País”, (19) escreveu Davidson em 1954. A imagem é exata.

Davidson afirma que, em 1954, os arquivos da Repartição de Assuntos 
Indígenas, em Luanda, por ele consultados, revelavam a seguinte proporção 
entre trabalho forçado e “voluntário”:

Mão de obra contratada, 379.000; mão de obra voluntária, 400.000; 
Total, 779.000. Davidson foi mais tarde atacado, por causa desta declaração, 
por um porta-voz da administração portuguesa, que citou números oficiais: 

 (19)  Basil Davidson, op. cit.
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142.674 trabalhadores contratados em Angola em 1953, e 99.771 em 1954. 
Mas não há razão para descrer de Davidson, enquanto existem muitas para 
desconfiar das estatísticas oficiais (o último número oficial, para 1958, era 
de 130.141 contratados). Na ausência de outros números, os seus podem ser 
assumidos como idóneos.

Quanto a Moçambique, os números são mais acessíveis e definidos:

519.000 conscritos do algodão

100.000 trabalhadores agrícolas contratados

400.000 trabalhadores contratados para emigração. 

1.019.000 Total

O efetivo da força de trabalho é de cerca de 2.094.000 (números de 1954 
para Moçambique, incluindo os trabalhadores emigrantes). 

Contudo, o significado estrutural do trabalho forçado anula completa-
mente a sua importância estatística. A existência de puro trabalho forçado, 
em semelhante escala, tem um permanente efeito deformante de todos os 
outros tipos de mão de obra. O processo é claríssimo no caso do trabalho 
“voluntário”. Como já se viu, as diferenças práticas entre trabalho “voluntário” 
e “contratado” reduzem-se a uma questão de localização. Nalguns casos, o 
trabalho voluntário é até pago pior do que o contratado. A ameaça de deslo-
cação forçada é suficiente para garantir a aceitação de salários e condições 
desumanas. De igual modo, o trabalho migrante nas colónias portuguesas 
tornou-se um modo reflexo do próprio trabalho forçado. Os recrutas para o 
Rand não respondem apenas a incentivos económicos comuns: a sua migração 
é realmente uma evasão de uma opressão específica, o sistema de “contrato”. 
Nas suas origens, o afluxo de mão de obra ao Rand foi um negócio de propa-
ganda organizada. Agora, provavelmente, existe pouca necessidade de um 
recrutamento coercivo direto. Não apenas porque as condições nas minas 
melhoraram, mas porque a coerção já foi exercida: o trabalho migrante tem 
os seus efeitos parcialmente removidos. Na África portuguesa, o trabalho 
forçado é o segredo do mais inocente emprego, a base das ocupações mais 
bem pagas. A violência que ele introduz na sociedade é um contágio. Imediata 
ou mediatamente, realmente ou de forma latente, penetra em tudo e tudo 
deforma. No final, a violência tende a coincidir com a própria noção de rela-
ções sociais. A revolução angolana viria revelar até que ponto essa tendência 
se tornara uma realidade.



O 25 de Abril começou em África54

O domínio ultramarino português tem sido definido como “ultracolonia-
lismo”, isto é, a modalidade simultaneamente mais extrema e mais primitiva 
de colonialismo. (20) O trabalho forçado nas colónias portuguesas é a mais 
extrema forma de exploração existente em qualquer parte da África. O seu 
regime humano é uma degradação para além de tudo o que foi produzido 
por qualquer outro colonialismo. Mas, ao mesmo tempo, o trabalho forçado, 
criação e marca distintiva do colonialismo português, fornece a mais clara 
prova do seu atraso.

Qualquer potência colonial, na ocupação de um território subdesenvol-
vido, é confrontada por um problema inicial sempre que decide valorizar os 
recursos económicos das suas colónias. Como proceder para mobilizar sufi-
ciente mão de obra, a fim de pôr em funcionamento um mecanismo eficiente 
de exploração? É quase invariavelmente confrontada com uma economia rural 
de subsistência. Como extrair suficiente mão de obra das atividades rurais 
para dar início a um setor de troca? Quase todas as potências coloniais come-
çaram por usar alguma forma de coerção: era a solução mais fácil e menos 
dispendiosa. O trabalho forçado criou a acumulação primitiva do colonialismo 
europeu em África: nos seringais da bacia do Congo, no delta algodoeiro 
do Chari e do Logone, nas plantações de sisal do Tanganica, uma produção 
excedente era extraída à custa dos nativos arrancados à força à sua agricultura 
de subsistência. Nesta fase, o grau de capitalização era muito pequeno e não 
dava margem para quaisquer incentivos a conceder aos africanos. À medida 
que a capitalização progredia, a situação mudou. Três fatores se combinaram 
para efetuar a conversão, que ainda é apenas parcial, do trabalho coercivo 
para uma força de trabalho impulsionada pelo incentivo. O primeiro fator 
foi político e externo: o papel dos sindicatos, dos partidos socialistas e social 
democratas nos países metropolitanos. A melhoria do regime laboral nas 
metrópoles influenciou, em certa medida, as alterações no ultramar. Este 
não foi o fator mais importante: em muitos casos, poderosos movimentos 
operários na Europa não fizeram absolutamente nada para alterar os estatu-
tos dos regimes coloniais. O Congo e a Indonésia são disso claros exemplos. 
As alavancas decisivas para a mudança foram de natureza bastante diferente. 
Em primeiro lugar, a lógica de um imperialismo transformador, como já foi 
dito (ver a Parte I), e a criação de um mercado consumidor na dependência 

 (20)  O prefixo é, num certo sentido, arbitrário, visto que sugere unicamente o elemento 
“extremista” do sistema. Mas a expressão é conveniente, pois tem sido usado corrente-
mente pelos nacionalistas angolanos.
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imperial. Para tal efeito, é necessário que a população africana tenha um 
rendimento monetário mínimo. Ao mesmo tempo, uma crescente capitali-
zação e uma tecnologia melhorada efetuam uma racionalização maciça do 
modo global de exploração dos recursos da colónia. Os lucros e a produtivi-
dade sobem espetacularmente. Mas o complemento indispensável de uma 
tecnologia avançada é uma força de trabalho com formação. Quanto mais 
complexo for o processo mecânico, mais especializado e fisicamente apto 
terá de ser o operador. Nenhum processo industrial pode avançar na base 
de mão de obra mal nutrida e analfabeta. Neste ponto, o estilo colonialista 
muda: o terror cede lugar ao paternalismo. O regime da Union Minière, no 
Catanga, com as suas técnicas capital-intensivas e a sua política de ampla 
proteção e assistência social, é o único exemplo desenvolvido desse tipo de 
controlo imperial em África. Mas está na lógica de qualquer colonialismo em 
processo de industrialização, exceto nos casos em que exista uma conside-
rável força de trabalho de raça branca, caso em que o proletariado africano 
pode ser mantido com um baixo nível de formação. A única grande exce-
ção aparente confirma a regra. A África do Sul, a área mais industrializada 
de todo o continente, ainda faz amplo uso daquilo que em muito pouco se 
distingue do trabalho forçado: os africanos são confinados em reservas que 
não os podem sustentar nem sequer ao nível da subsistência, e só se autoriza 
que saiam mediante a assinatura de um contrato para as minas de ouro, para 
as quais existe uma agência com o monopólio do recrutamento. Contudo, é 
precisamente a irracionalidade económica da indústria do ouro sul-africana 
que torna isso necessário. O ouro do Rand é de um teor tão pobre e, atual-
mente, encontra-se a tamanhas profundidades que, em condições normais, 
a sua extração seria economicamente inviável: cerca de l60.000 toneladas de 
minério têm de ser processadas para extrair uma tonelada de ouro. Minas 
com jazidas muito mais acessíveis e de um teor muito mais rico do que este 
foram pura e simplesmente abandonadas na Austrália e nos Estados Unidos, 
onde a força de trabalho tinha alguma capacidade de negociação. Só há uma 
razão pela qual, nestas circunstâncias, a África do Sul pode manter a maior 
indústria de ouro do mundo: um enorme mecanismo de terror, pelo qual se 
garante uma constante força de trabalho ao nível da subsistência. Mesmo 
assim uma vasta afluência de mão de obra imigrante é ainda necessária (cerca 
de 200.000 no total), oriunda dos muito menos desenvolvidos territórios cir-
cunvizinhos, como suplemento da corrente humana fornecida pelas reservas. 
Neste sentido, a África do Sul é uma península (relativamente) industriali-
zada, apoiada num imenso hinterland subdesenvolvido, para preservar uma 
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economia anacrónica. A exceção que aparentemente constitui serve para 
confirmar, na verdade, a regra de que uma exploração colonial economica-
mente racionalizada tende para o paternalismo.

O uso do trabalho forçado pelos Portugueses pode agora ser visto no seu 
contexto. É o instrumento desajeitado de uma potência colonial que nunca 
conseguiu realizar uma relação transformadora com as suas dependências 
ou com a sua própria economia. Portugal nunca teve recursos para exportar 
quantidades sérias de capital fixo para as suas colónias: nunca houve um real 
investimento tecnológico nos territórios coloniais. E assim o desenvolvimento 
económico jamais alcançou um ponto em que os incentivos pudessem inter-
vir no jogo. Daí o uso maciço de trabalho forçado. Numa situação em que 
a economia de troca é, ela própria, tão primitiva que não oferece qualquer 
atrativo para o camponês, a coerção sem disfarces tem de ser utilizada para 
esmagar o setor de subsistência. Resulta, pois, que o sistema de chibalo e as 
suas artimanhas intrínsecas se impõem: primeiro, as cláusulas de “vadiagem”, 
depois, o clássico imposto por cabeça, para forçar o camponês a entrar no 
setor monetário. Como na África do Sul, áreas inteiras de atividade económica 
são fundamentalmente irracionais, e só se sustentam e dão lucro pelo uso 
de trabalho forçado: toda a indústria algodoeira do Norte de Moçambique, 
principal exportação da colónia, é uma criação precária, num clima e num 
ambiente pedológico basicamente inadequados. Mais do que isso: o próprio 
uso do trabalho forcado encarna o irracionalismo do sistema económico, 
irracionalismo que, num círculo vicioso, é responsável pela sua existência. 
O trabalho forçado é uma tentativa de solução do problema da falta de mão 
de obra. Em Angola, pelo menos, ele existiria mesmo para um colonialismo 
industrialmente equipado, em virtude das devastações do tráfico de escravos, 
que despovoou a área de uns quatro milhões de pessoas, até ao momento em 
que legalmente cessou. Contudo, o trabalho forçado português, concebido 
para resolver o problema da falta de mão de obra, terminou inevitavelmente 
por agravá-lo e intensificar a crise de falta de mão de obra. O regime de tra-
balho imposto aos africanos é tão opressivo que provocou um êxodo maciço 
e contínuo das colónias, agravando a “anemia demográfica” que foi em parte 
responsável pelo processo.

A conclusão lógica de todo o sistema é a aceitação e mesmo o encoraja-
mento do fenómeno sob auspícios oficiais, convertendo a emigração pura e 
simples numa exportação administrativamente organizada. Como no século 
XVII, a economia ficou intocada e até enfraquecida, para bem das receitas 
obtidas pela exportação de mão de obra. “Sem ouro não existe África do Sul, 
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e sem Moçambique não há ouro”, seria quase uma reformulação adequada do 
velho adágio, já aqui citado. (21) Por um espantoso anacronismo, a relação de 
Moçambique com a economia da África do Sul de hoje é, em muitos aspetos, 
análoga à relação de Angola com a economia brasileira de três séculos atrás.

O trabalho forçado é, pois, a chave do sistema colonial português, o fenó-
meno que mais imediata e inequivocamente revela a sua natureza específica, 
as suas características gémeas de extremismo e arcaísmo. Podemos agora ver 
como as outras dimensões do colonialismo português estão conformes ao 
modelo que ele representa.

2. Colonização
A exploração eficiente de uma colónia requer, obviamente, não só mão de 
obra disponível e utilizável, mas presença branca efetiva, bem como controlo. 
Um segundo aspeto importante do caráter do colonialismo português está 
patente na extensão e no tipo da sua colonização. 

Foi visto, até agora, que os estabelecimentos portugueses em África até 
à última década do século XIX eram diminutos e estagnados: em 1870, havia 
cerca de 3000 portugueses a sul do Equador. Significativamente, o primeiro 
contingente considerável de colonos para qualquer das colónias africanas 
de Portugal, no período clássico da conquista imperial, não era de modo 
algum composto de portugueses. Eram todos boers, os Thirstland Trekkers, 
um grupo que deixou a área de Mafeking em 1875 para escapar ao controlo 
britânico e avançou em caravana para norte, através da Bechuanalândia 
e do Sudoeste Africano, alcançando território português em 1880. Eram 
300 sobreviventes de uma coluna que partira com 600, “o maior bando de 
colonos visto em Angola até essa altura”. Convém recordar que a população 
branca de Angola fora calculada por Livingstone, vinte e cinco anos antes, 
em apenas 1000 pessoas. 

A colónia boer estabelecida na região de Humpata levou o Governo de 
Lisboa a um grande esforço para contrabalançar essa iniciativa estrangeira. 
“Famílias pobres, geralmente ignorantes, foram recrutadas por toda a parte, 
na metrópole, para serem enviadas, às custas do Governo, para o Sul de 
Angola, com o intuito de isolarem a comunidade boer.” (22) Esta colonização 
dirigida e administrativamente financiada criou um importante precedente. 

 (21)  “Sem açúcar não há Brasil, e sem Angola não há açúcar.” Ver a Parte I deste estudo.

 (22)  Duffy, op. cit.
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O seu resultado imediato, contudo, não foi muito brilhante. A média de 
emigração portuguesa para a África era de, aproximadamente, 400 pessoas 
por ano, entre 1850 a 1890. A partir desse ano subiu para 1500-2000 pessoas 
por ano. Por volta de 1900, o Governo abandonou a política de emigração. 
Nessa data, a população portuguesa de Angola era de cerca de 9000 pessoas, 
cuja maioria era composta por pessoal militar e administrativo. A cifra era, 
provavelmente, a mesma para Moçambique. 

Os primeiros anos do século XX revelaram um ligeiro incremento. Em 
1930, as populações branca e mestiça de Angola e Moçambique eram:

Angola (1927) Moçambique (1928)

Branca 42.843 17.800

Mestiça 8350

42.843 26.150

População total 3.000.000 3.500.000

Os projetos de colonização patrocinados pelo Governo continuaram, 
mas tiveram muito menos êxito em consolidar a presença portuguesa do que 
o afluxo de pessoal administrativo e de empresas. No entanto, os números 
globais da emigração começaram a revelar um aumento substancial a partir 
da década de 1940, e nos últimos dez anos a chegada de colonos tornou-se 
ampla e rápida, particularmente em Angola:

1940 1950 1960

Angola 44.000 79.000 200.000

Moçambique 27.500 48.000 80.000

Partindo do princípio de que as condições climatéricas são o principal 
fator determinante da colonização branca, a colonização portuguesa com-
para-se agora, adequadamente, com outras áreas onde o esforço relativo 
implicado na adaptação dos brancos é semelhante. O planalto de Angola – Bié 
e Huíla – encontra-se entre 900 e 1500 metros acima do nível do mar, bem 
acima da zona da malária e razoavelmente acima da zona da mosca tsé-tsé, 
a temperatura média anual oscila entre os 18° e os 20°C, e a pluviometria 
regista cerca de 1000 mm. Moçambique é muito menos favorecida: no inte-
rior, a altitude média está entre 1 e 1000 pés, a humidade é muito maior, e 
o tipo climático geral é mais próximo da África tropical. Uma comparação 
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com outros territórios centrais e meridionais confirma que a densidade de 
colonos em ambas as colónias é relativamente forte:

Territórios africanos centrais e meridionais
Proporção de brancos para a população negra africana

África do Sul 1:3 Bechuanalândia 1:77

Sudoeste Africano 1:6 Congo 1:130

Angola 1:20 Niassalândia 1:280

Rodésia do Norte 1:30 Tanganica 1:450

Quénia 1:70 Ruanda-Urundi 1:600

Moçambique 1:75 Uganda 1:640

À primeira vista, pois, a colonização portuguesa parece ter sido normal 
e efetiva. Contudo, a extensão desta imigração nada nos diz sobre o seu tipo, 
visto que várias considerações indicam não ter sido a colonização portuguesa 
dos territórios africanos, a despeito do seu volume, necessariamente seme-
lhante, em espécie e em significado, à imigração branca nos demais territórios 
da África Central e Meridional. 

A emigração é um fenómeno clássico, de natureza ambígua. Pode indi-
car extremos exatamente opostos da configuração social: superabundância 
e dinamismo ou estagnação e anemia. O seu significado depende claramente 
de saber se é a única alternativa numa situação profundamente insustentável 
ou uma alternativa máxima numa situação que faculta várias opções viáveis. 
No primeiro caso, é uma evasão, no outro, uma conquista. Normalmente é 
uma mistura de ambas. O peso relativo de cada elemento, contudo, é normal-
mente bastante claro. A emigração irlandesa na segunda metade do século XIX 
alcançou uma média de 59.000 pessoas por ano, de uma população com cerca 
de 4 milhões e meio entre 1861 e 1921, um período assinalado por repetidas 
fomes. No mesmo período, a emigração inglesa totalizou em média 35.000, 
de uma população que ascendera de 28 para 44 milhões, período durante o 
qual os salários reais subiram bastante mais de 100%. Esta desproporção em 
escala apenas sublinha a dissemelhança de causas. 

Sob esta perspetiva, a emigração colonial portuguesa emerge a uma luz 
claramente distinta, digamos, da emigração britânica e sul-africana para a 
Rodésia do Sul (a última, em particular, representando um caso puro de 
“emigração máxima”). Entre 1939 e 1958, os salários reais metropolitanos, em 
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Portugal, caíram um terço. No mesmo período, o salário médio na Inglaterra, 
para os operários industriais, subiu dois terços. O caráter das duas emigra-
ções é, portanto, radicalmente distinto. A diferença é sublinhada por um 
segundo aspeto da colonização portuguesa, que a separa de todas as outras 
colonizações brancas em África. 

Referimo-nos à existência de desemprego em larga escala entre a própria 
população europeia. Poucas estatísticas oficiais, de qualquer espécie, são publi-
cadas a tal respeito, mas o fenómeno é atestado por todos os observadores 
competentes que estiveram recentemente nas colónias. É um problema par-
ticularmente agudo em Angola. O correspondente do Le Monde em Angola, 
no princípio de 1960, noticiou a existência de 20.000 desempregados bran-
cos no país (as estatísticas oficiais indicavam 7000). Um correspondente do 
Observer calculou, em 1961, uma cifra de 10.000 só em Luanda (a população 
branca de Luanda é, provavelmente, de 50.000 pessoas). O desemprego branco 
em semelhante escala é caso único em toda a África. Todas as explicações 
possíveis para isso, uma vez mais, indicam uma discrepância básica entre os 
Portugueses e o imperialismo “normal”. De um lado, o desemprego branco 
nas colónias podia ser interpretado como sintoma extremo da já discutida 
emigração “fugitiva”: as pressões centrífugas da situação na metrópole podem 
ser tão fortes que se sobrepõem à racionalidade económica, empurrando 
cegamente as suas vítimas de uma situação de desemprego ou subemprego 
para outra. Ao mesmo tempo, o fenómeno sugere que o nível da capitaliza-
ção do território colonial é muito lento ainda, produzindo oportunidades 
muito limitadas de ocupação, dentro de uma simples e rígida estrutura de 
emprego. Uma consideração final e complementar: o grau de acumulação 
cultural. Um baixo nível de equipamento quase certamente corresponde a 
uma falta de aptidões. O português desempregado nas cidades coloniais pode 
bem ser inempregável em qualquer nível mais alto do que o trabalho manual 
e não especializado para o qual o africano está relegado e que, na situação 
colonial, é algo impensável para os europeus. Colhido entre uma situação 
colonial metropolitana insustentável, uma economia colonial incompleta e 
um proletariado africano, o pobre emigrante português aumenta as fileiras 
de um colonialismo caracterizado pelo mais violento dos racialismos.

O caráter peculiar do imigrante colonial português é esclarecido pelos 
esquemas oficiais de colonização, que formam uma conclusão apropriada a 
qualquer nota sobre a colonização branca na África portuguesa. Em Angola e 
Moçambique, uma certa quantidade de projetos de colonização inteiramente 
concebidos e planeados pela administração foi posta em movimento. Esses 
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esquemas de colonização foram sistematizados e estudados nos mínimos 
detalhes pelo Governo de Lisboa, que os financia com verbas fixadas pelo 
Plano de Fomento Colonial. Na história colonial do pós-guerra não existe 
paralelo para tal sistema: o ponto de comparação mais próximo são os pro-
gramas italianos de colonização na Líbia e Etiópia, em 1920 e 1930. O projeto 
equivale à transplantação administrativa de comunidades rurais completas, 
da metrópole para a colónia, e a reconstrução na última de um habitat tanto 
quanto possível idêntico, até nos ínfimos pormenores, à aldeia que os colonos 
abandonaram. Na área-modelo de Cela, no planalto da Huíla, em Angola, 375 
famílias (aproximadamente 2000 pessoas) foram trazidas da metrópole, desde 
1953, para formar um colonato com um total de 5000 hectares cultiváveis: um 
lote médio de 12 hectares por família. Adicionalmente, cada família recebe 
cerca de 4 ha de terra de pasto. Em Guiga, Moçambique, entre 4500 e 5000 
famílias foram instaladas no vale do Limpopo, dando-se-lhes 1 ha de terra 
irrigada por membro trabalhador de cada família, até um total de 4 ha por 
família, e cerca de 24 ha a cada de terra não irrigada para fins de pasto. Os 
colonos recebem casas, jardins, gado, sementes e equipamento agrícola. Em 
Cela, a primeira aldeia do colonato foi batizada com o nome da terra natal de 
Salazar, Vimieiro. Toda e qualquer mão de obra africana é oficialmente inter-
dita nessas meticulosas recriações do Portugal rural. O slogan que as inspira 
diz: “A cada homem o seu arado.” Esta criação extraordinária revela, mais 
vivamente do que qualquer outro exemplo, o caráter peculiar da colonização 
portuguesa em África no século XX. O processo normal de colonialismo, 
num país subdesenvolvido, envolve a transformação de um ruralismo indí-
gena, de subsistência, num proletariado urbano ou rural sem posses, contido 
dentro de um complexo económico articulado, gerido em todos os postos 
essenciais por brancos com vários graus de capacidade técnica. Mas Portugal 
nunca teve nem o capital para instalar, nem a mão de obra tecnicamente 
capaz para ocupar um tal complexo. Daí ter recorrido ao estratagema quase 
inacreditável de criar ao lado, ou melhor, no lugar da ruralidade africana, uma 
ruralidade colonial europeia. A substituição de uns por outros não significa 
progresso agronómico: apenas alivia a pressão demográfica na metrópole. 
Uma vez mais, o padrão do ultracolonialismo se afirma: um excedente que 
não pode ser absorvido por investimento tecnológico é transplantado à 
força. Contudo, tudo indica que esses esquemas de colonização, epítomes 
das contradições de um colonialismo pré-industrial, constituem um maciço 
desperdício financeiro. O custo das aldeias de expatriados é astronómico: o 
correspondente do Times que visitou Cela em meados de 1960 relatou que o 
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custo médio de instalação é de 2500 libras por pessoa, se incluirmos o pessoal 
administrativo e de serviço no colonato que é pago pelas aldeias (cerca de 
1500 pessoas) e de aproximadamente 4500 libras por cada membro efetivo 
da comunidade agrícola, seja ou não economicamente ativo. O mesmo cor-
respondente, comentando sobre a comunidade portuguesa em Angola no 
seu conjunto acrescentou: “Os brancos, em número aproximado de 170.000, 
são na grande maioria camponeses com pouco mais capacidade do que os 
4.200.000 africanos do país.” A lavoura foi considerada de um nível bastante 
baixo, tão baixo que as famílias estavam a abandonar as terras para procurar 
empregos urbanos, enquanto os que ficam no campo começam inevitavel-
mente, a despeito das proibições oficiais, a explorar a mão de obra nativa: 
“A administração local está a fechar os olhos ao emprego de africanos pelos 
agricultores europeus.”

Os esquemas de colonização que procuram transplantar fisicamente o 
campo português para África têm, obviamente, uma inspiração ideológica. 
O lugar deles no sistema da mística imperial portuguesa será examinado 
noutro capítulo. De momento, o ponto relevante é que a forma que esta ini-
ciativa burocrática assumiu, uma vez mais constitui expressão manifesta da 
debilidade radical do colonialismo português. Os fenómenos de desemprego 
branco e de um ruralismo branco, com camponeses transplantados, estão 
em plena continuidade lógica com o fenómeno do trabalho forçado negro. 

3. Missões 
Todas as potências europeias, mesmo as mais descristianizadas, apoiaram a 
maciça e contínua atividade missionária cristã nas suas colónias. A razão é 
fácil de perceber. A conversão da população nativa representa, nem que seja 
apenas simbolicamente, a sua incorporação no universo mental e cultural do 
branco. Tem assim o valor, até para o mais ateu e anticlerical dos regimes 
administrativos coloniais, de iniciar o processo de adaptação disciplinar às 
normas culturais europeias. Além deste significado objetivo, a conversão 
tem também uma importante função psicológica dentro da própria comuni-
dade branca. Confrontado com a assustadora, incomensurável diferença no 
temperamento da população africana, a sua presença opaca e ameaçadora 
fora do universo familiar e regulado da sociedade branca, um medo imenso 
domina frequentemente o colono. Sente, subitamente, que a vasta e prote-
tora abóbada da cultura europeia está incompleta, e treme ante a escuridão 
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que fica por detrás dela. (23) Numa situação de extrema insegurança, a religião 
organizada, na sua finalidade de conversão da África, age como tranquili-
zante. O cristianismo, nas áreas coloniais, é uma domesticação da população 
indígena: objetivamente, atrai o africano para o pensamento e costumes 
europeus; subjetivamente, liberta o europeu dos seus terrores do africano, 
ao incluí-lo nas mesmas regras de conduta que são suas também. Ao mesmo 
tempo, tem um mérito adicional da maior importância para qualquer colo-
nizador. Representa uma guarda-avançada da aculturação do nativo. Um 
sistema colonial precisa de uma população com um certo nível mínimo de 
europeização, para fins de ordem e exploração. Por outro lado, uma assi-
milação excessiva de cultura e técnicas europeias ameaçaria diretamente 
o sistema iníquo sobre o qual repousa todo o sistema colonial. A religião 
cristã oferece o recurso quase perfeito para garantir os frutos do primeiro, 
sem incorrer nos perigos do segundo. A religião é, simultaneamente, o setor 
menos utilizável, mas o mais prospetivo da cultura europeia. É também um dos 
mais simplificáveis. Daí resulta o seu excecional valor como instrumento de 
aculturação rigorosamente limitada e controlada. O nativo adquire elementos 
suficientes de cultura branca para ser obediente e disciplinado, porém não 
os bastantes para ser competente e empreendedor. (24) Expondo o africano 
ao que é, formalmente, uma área central, mas, de facto, uma área periférica 

 (23)  Não se trata de fantasia literária. Uma testemunha tão idónea como Margery Perharn 
confessa: “Há muitos anos, quando esperava em Adem por um navio que me levasse para 
a Somália, então um pequeno lugar selvagem, senti subitamente que não podia deixar a 
civilização relativa de Adem e mergulhar naquela terra desconhecida, do outro lado do 
mar. Não se tratava do enredo físico vulgar, por certo não era medo sexual. Era o medo de 
que eu própria, esta pessoa branca, culta, com autoestima, de algum modo se perdesse, 
fosse tragada… entre dezenas de milhares de outros seres, tão necessariamente inferiores 
mas profundamente estranhos e incompreendidos. O sentimento de pesadelo passou…“ 
(Reith Lecture IV, 1961).

 (24)  Para um exemplo agudo de compreensão, por uma população indígena, dessa 
função de conversão, ver The Trumpet Shall Sound, de Peter Worsley, Londres, 1957. 
Ele cita um antropólogo: “A educação dada pela Missão é largamente uma adjunção da 
sua finalidade primária de obter conversões à fé cristã (…) a instrução recebida almeja 
pouco mais do que uma alfabetização suficiente para incrementar a compreensão dos 
seus pupilos quanto aos textos evangélicos. Os nativos (…) estão tão profundamente 
convencidos de que a verdadeira educação lhes é subtraída, que deram ênfase especial 
nos seus programas de culto à obtenção do “segredo” que os homens brancos escondem 
deles. Esse segredo aparece muitas vezes como sendo a primeira página da Bíblia dada 
aos nativos…” O mesmo e profundamente expressivo mito da Bíblia incompleta é corrente 
no movimento kirnbanguisto, no Congo.
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e profundamente ineficaz da cultura branca, o colonialismo está habilitado a 
garantir o precário milagre da aculturação. Por quanto tempo é uma questão 
que será examinada mais tarde. 

A atividade missionária portuguesa em África começou com a inaugu-
ração da própria penetração europeia, no século XV. Num episódio único, 
foi feita uma tentativa de cristianização de um dos grandes povos africanos, 
o Bacongo, por meio de um tratamento aparentemente igualitário com o 
seu chefe e convertendo-o à fé. Em 1491, o chefe supremo dos Bacongos foi 
batizado e tornou-se o rei João: o seu filho Afonso sucedeu-lhe em 1505 e 
governou a bacia do Congo durante mais de trinta anos como monarca cris-
tão. A cristianização, contudo, ficou restrita aos círculos da corte; os coloni-
zadores portugueses rapidamente dominaram a política real; e o tráfico de 
escravos logo começou a fazer as suas devastações. Em tais condições, não 
demorou muito que a influência cristã desaparecesse. A população branca 
morreu, fugiu ou foi absorvida. Os chefes congoleses tornaram-se cada vez 
mais despóticos, e a unidade do reino desmoronou-se. São Salvador, a capital 
baconga, era uma cidade deserta em 1690, com as suas doze igrejas, as suas 
muralhas e fortalezas em ruínas. 

Mais para o Sul, no interior de Angola, a atividade missionária foi domi-
nada, por grandes períodos de tempo, por não portugueses, o que é bastante 
significativo. A grande maioria das missões estava a cargo dos capuchinhos 
italianos. Desde 1650 a 1750 ou um pouco mais tarde, cerca de quatrocen-
tos frades trabalharam para converter a população africana do interior, no 
interior junto de Luanda. Os seus esforços foram efémeros, mas a escala e 
energia da tentativa compara-se, dramaticamente, com o programa católico 
especificamente português. Quando os capuchinhos se foram, a atividade 
religiosa em Angola ficou num ponto morto. Em 1850, havia apenas cinco 
sacerdotes em toda a Angola. Desesperado, o Governo português apelou ao 
regresso dos capuchinhos, mas recebeu em resposta uma negativa formal. 
Finalmente, outra organização eclesiástica estrangeira, desta vez os padres 
franceses do Espírito Santo, tiveram de ser convocados pelo próprio Vaticano. 
Na segunda metade de século XIX, esses padres penetraram no Sul de Angola, 
estabelecendo missões e seminários. 

Em Moçambique, a atividade missionária era levada a efeito, principal-
mente, por dominicanos portugueses. A despeito de intensas campanhas, a 
conversão, como sempre que não se faz apoiar por um dispositivo económico 
e militar coerente, resultou ineficiente e efémera. Em 1825, havia apenas dez 
sacerdotes na colónia, dos quais sete eram goeses. Em meados do século, “não 
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existia um só missionário no interior, e apenas três ou quatro ao longo da 
costa”. (25) A situação melhorou no final do século, mas novamente por meio 
da chegada de missionários estrangeiros – frades alemães, padres franceses de 
Monfort e salesianos, frades italianos da Consolação. O regime de Salazar, sob 
a rubrica oficial de “Deus, Família, Trabalho”, é confessadamente católico. Já 
vimos como o catolicismo desempenha um papel absolutamente central na 
estrutura ideológica e política do regime. Pode acrescentar-se que Portugal é 
em geral considerado como um dos países mais católicos da Europa. Nestas 
circunstâncias, não surpreende que a religião oficial do País receba bênçãos 
do Estado no ultramar. O artigo 140 da Constituição portuguesa declara: 
“As missões católicas portuguesas no ultramar e aqueles estabelecimentos 
que preparam pessoal para esse serviço serão protegidos e auxiliados pelo 
Estado como instituições de instrução e assistência, e como instrumentos 
de civilização.” Com uma metrópole notória e devotamente católica, um 
regime político autoritário e “nacionalista” e o apoio oficial para o proseli-
tismo católico e nacional, todas as condições para a conversão maciça, neste 
século, pareciam combinar-se. Em tais circunstâncias, seria de esperar uma 
absorção particularmente completa e impressionante da população africana, 
no seio da Igreja Católica. Mas não. 

Os números publicados sobre a cristianização foram, certamente, sobres-
timados, mas só por si já constituem um choque, em face das condições acima 
descritas. Segundo o censo de 1950, a situação é a seguinte: 

Católicos Protestantes

Angola 1.500.000 540.000

Moçambique 210.000 60.000

Em cada caso, um terço da comunidade cristã é herética, a despeito da 
inexistência de qualquer minoria protestante, escolas ou subvenções de qual-
quer espécie em Portugal que pudessem favorecer tais missões. 

Os missionários protestantes são, evidentemente, estrangeiros: as prin-
cipais denominações representadas são os batistas ingleses, o American 
Board of Commissioners for Foreign Missions, a Igreja Unida do Canadá, a 
Igreja Metodista Episcopal americana, e os Irmãos da Trindade. Contudo, 
até estes números escondem mais do que revelam. Se observarmos o número 

 (25)  Duffy, op. cit.
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de sacerdotes de cada confissão nas colónias, a comparação é ainda mais 
surpreendente: 

Angola (1957) Moçambique (1957)

Católicos 387 310

Protestantes 300 200

Resulta claro que o ministério protestante, em relação aos convertidos, 
é provavelmente mais contínuo e profundo do que no caso da comunidade 
católica: os laços entre clero e laicos são, assim, quase de certeza bastante 
mais estreitos. Esta impressão é confirmada pelos elementos sobre a contri-
buição das missões protestantes para a educação africana, tal como existe nas 
colónias portuguesas. Numa situação em que a educação secundária era, até 
há muito pouco tempo, quase desconhecida, o impacto dessas missões sobre 
a escolaridade primária e “elementar” (isto é, subprimária) é, pelo menos 
em Angola, de alguma importância: 

Angola 1954

Escolas Primárias Escolas Professores Estudantes

Governamentais 139 293 10.979

Católicos 24

Protestantes 42 280 6454

Particulares 132

Uma vez mais, os números são, provavelmente, enganadores. A quali-
dade da instrução nas escolas protestantes parece ser marcadamente supe-
rior à das católicas tanto assim que parece ter surgido uma quase elite de 
africanos de educação protestante. Quando a guerra de libertação nacional 
eclodiu, no princípio de 1961, a repressão portuguesa abateu-se com espe-
cial e consciente implacabilidade sobre esse grupo, suspeito de fornecer a 
liderança para a revolução. Tanto Holden Roberto como Pinnock, líderes da 
UPA, foram educados em escolas missionárias batistas inglesas da província 
angolana do Congo.

Mais uma vez, as contradições do colonialismo português são evidentes. 
A mais intensamente fanática potência católica colonial, que tanto alardeia 
a sua vocação missionária através da História, foi impotente para prevenir a 
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usurpação da autoridade espiritual católica sobre uma grande percentagem da 
sua população colonial. O plácido processo de cristianização transformou-se 
numa subreptícia instigação de desafeto, visto que num meio tão explícita 
e oficialmente católico como as colónias portuguesas salazaristas, o protes-
tantismo assumiu um potencial explosivo, bem para lá do seu significado 
normal. É uma brecha incompreensível num sistema que em todo o mundo 
se oferece como total e exclusivo, mas que em Angola e Moçambique, como 
em Portugal, leva adicionalmente o imprimatur oficial do Estado.

O paradoxo de uma potência que se apregoa fielmente católica incapaz 
de efetuar um proselitismo competente em relação à sua própria popula-
ção colonial, preparando o terreno para o tradicional ativismo dos missio-
nários protestantes, é espantoso. Só na África Oriental – no Uganda e no 
Tanganica – aconteceu algo de comparável. Nesses territórios, a população 
católica é agora numericamente superior à protestante, a despeito de uma 
administração protestante. Contudo, duas diferenças fundamentais entre o 
colonialismo britânico e o português tornam esse facto menos surpreendente 
do que a situação inversa de Angola e Moçambique. Em primeiro lugar, a 
administração britânica jamais teve quaisquer laços ou relações íntimas com 
a Igreja de Inglaterra, como Portugal tem, ideológica e constitucionalmente, 
entre o Governo e a Igreja Católica. O estatuto oficial da Igreja da Inglaterra 
é, em comparação, uma pura questão teórica, no papel. Em segundo lugar, 
a Inglaterra, como país metropolitano, possui uma minoria católica relati-
vamente pequena, mas ativa, organizada e influente, ao passo que o protes-
tantismo português é coisa que totalmente se ignora. Dadas estas diferenças, 
mantém-se a anomalia de uma importante população protestante nas colónias 
portuguesas, já para não mencionar agora a crescente penetração islâmica 
na Guiné e no Norte de Moçambique. Ao mesmo tempo, o fenómeno reside 
em mantermo-nos atentos aos contornos gerais do colonialismo português, 
tal como até hoje se nos revelaram. O ativismo missionário é sintoma de um 
impulso mais amplo; desde o tempo em que Vasco da Gama, na aurora do 
imperialismo europeu, disse “Busco cristãos e especiarias”, isto tem sido 
sempre uma dimensão constante da empresa colonial e como tal sugestiva 
de todas as demais. 

A impotência de Portugal para garantir a uniformidade católica no seu 
império equivale à sua impotência para criar uma economia colonial impelida 
por incentivos, ou para fomentar um fluxo colonizador adequado. Mas neste 
caso o resultado – a substituição por estrangeiros – é diferente e portentosa, 
como se verá. O precedente aqui estabelecido repetir-se-á noutros setores.
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4. Ideologia: teoria e prática 
“Os territórios ultramarinos de Portugal têm o nome genérico de provín-
cias (…) são parte integrante do Estado Português” (artigos 134 e 135 da 
Constituição de 1933). Oficialmente, a Guiné, Timor ou Moçambique são 
províncias portuguesas, idênticas na natureza e no estatuto a Trás-os-Montes 
ou o Alentejo; áreas de uma comunidade nacional singular e indivisível. “Do 
ponto de vista português não existem territórios coloniais sujeitos a uma 
comunidade metropolitana; trata-se de uma única comunidade nacional, 
abrangendo um território que é juridicamente uno, a despeito da separação 
geográfica.” (26) Mas se todas as unidades geográficas compreendidas neste 
Portugal multicontinental possuem o mesmo estatuto, os seus habitantes 
não. O estatuto especial que governa as províncias africanas é o Decreto-Lei 
N.º 39.666. Segundo o que dele consta, os indígenas (nativos) são “pessoas 
de raça negra ou seus descendentes (…) que ainda não têm a educação e 
os hábitos individuais e sociais necessários para a completa imposição da 
lei aplicável aos cidadãos portugueses”. O sistema legal aplicável aos assim 
definidos, o indigenato, é arrasador. O artigo 23 do Decreto-Lei exclui todos 
os indígenas de quaisquer direitos em relação a instituições políticas não 
nativas (isto é, a caricatura de voto e os direitos comuns possuídos pela popu-
lação branca). O artigo 9 restringe a liberdade de movimentos. O artigo 32 
estabelece que o trabalho é um elemento indispensável para o progresso do 
indígena e permite a sua imposição administrativa. O artigo 26 especifica que 
o trabalho obrigatório pode ser imposto por intimação fiscal. Os africanos 
por toda a parte podem nascer “nativos”, mas a “assimilação” pode eman-
cipá-los. A assimilação é o meio pelo qual o “incivilizado” (isto é, o nativo) 
pode juntar-se às fileiras dos oficialmente classificados como “civilizados”. 
Os critérios de civilização são os seguintes: falar português; ter rendimento 
suficiente para sustentar o candidato e a sua família; ter bom caráter e estar 
na posse “daquelas qualidades necessárias para o exercício dos direitos pri-
vados e públicos do cidadão português”; cumprimento do serviço militar; 
e, pelo menos, dezoito anos de idade. Qualquer africano que satisfaça estes 
requisitos pode desfrutar dos direitos severamente limitados do português 
branco. A presença e critérios como “bom caráter” torna claro que, em qual-
quer caso, a assimilação depende do bom humor da administração colonial. 
Contudo, mais fundamental na determinação do conteúdo da teoria formal 

 (26)  As citações deste capítulo são principalmente extraídas de Doutrina e Ação, de 
Salazar; James Duffy, Portuguese Africa; Inquérito sobre o Anticolonialismo, Lisboa, 1957. 
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de assimilação é o nível educativo em que a população africana é mantida. 
O número daqueles que recebem educação de qualquer espécie nas duas 
maiores colónias da África portuguesa era o seguinte em 1956:

Angola (1957) Moçambique (1957)

População total 4.200.000 6.000.000

População escolar 85.000 284.000

Estes números incluem também a população branca escolarizada. Mesmo 
depois das necessárias deduções, a extensão da educação disponível para 
africanos é ainda inadequadamente informada. Em 1954, havia 183.092 alu-
nos nas escolas “rudimentares” de Moçambique (reservadas exclusivamente 
a africanos). Desses, apenas 3595 fizeram o exame final (após três anos) que 
permite ao aluno prosseguir a sua educação ao nível do terceiro ano, na escola 
primária. Desses, passaram 2774. Em 1955, havia 212.428 alunos nas escolas 
rudimentares católicas; desses, exatamente 2761 puderam prosseguir a sua 
educação na escola primária. Em Angola, em 1954, havia 25.361 alunos em 
escolas rudimentares, ao passo que 1712 fizeram o exame final e 959 passa-
ram. Os números são ainda mais insignificantes na instrução secundária. Em 
1954, havia em Moçambique 120 africanos em escolas secundárias comerciais 
ou industriais e em liceus; em Angola, havia 141. No liceu, escola de elite, 
preparatória para o nível universitário, havia 5 africanos e 800 estudantes 
brancos; jamais um africano terminou o curso dos liceus. A educação supe-
rior é quase inacessível; só poucos africanos puderam chegar, alguma vez, a 
universidades portuguesas. O resultado é que 99% da população africana é 
oficialmente registada como analfabeta (censo de 1950). Já não surpreenderá, 
pois, que o número de assimilados seja insignificante:

População africana Angola Moçambi-
que Guiné

Não civilizados 4.000.598 5.646.957 502.457

Civilizados 30.089 25.149 1498

Percentagem 0,74% 0,44% 0,29%

Mesmo estes números são exagerados. Dado que as mulheres e crianças 
dos assimilados podem requerer assimilação, semiautomaticamente, sem 
satisfazer os requisitos educativos e outros exigidos ao marido, a estimativa 
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mais verdadeira do número de assimilados africanos seria de aproximada-
mente 10.000 para Angola (0,24%), 8000 para Moçambique (0,13%) e uns 500 
para a Guiné (0,1%). Este cálculo é corroborado pelo facto de 15.338, mais 
da metade, dos africanos assimilados serem analfabetos quando se efetuou 
o último censo oficial. 

Consentânea com toda a teoria das “províncias ultramarinas” e da “assimi-
lação” é a muito falada pretensão de que na África portuguesa não se pratica 
a discriminação racial em qualquer sentido. As distinções entre nativos e não 
nativos são proclamadas como unicamente culturais, não raciais: a prova é 
o sistema de assimilação, pelo qual o africano, ao passar em determinadas 
provas puramente culturais, é, a partir disso, tratado exatamente em pé 
de igualdade com os seus “compatriotas” brancos. A própria conceção de 
um Portugal plurirracial estendendo-se sobre oceanos e continentes numa 
unidade singular e indivisível é anunciada como o polo oposto das teorias 
racistas do apartheid. 

A realidade nega, brutal e publicamente, essa nova mitologia. No domínio 
da teoria, a própria definição de nativo é explícita e inequivocamente racista: 
“pessoas de raça negra ou suas descendentes”. Nenhum colono branco tem de 
provar ter “bom caráter” para ascender à cidadania ou ter emprego. De facto, 
o desemprego branco tem sido, como já vimos, crescente. Se o índice cultural 
fosse realmente invocado, os resultados seriam também altamente embaraço-
sos para a população branca: um quarto dela é analfabeta. Economicamente, 
a disparidade entre os salários de brancos e africanos rivaliza com os mais 
virulentos padrões do apartheid. Quanto à prática social, discriminação da 
mais flagrante e clássica espécie é testemunhada por todos os observadores. 
Os hospitais têm salas separadas para brancos e para negros; os restaurantes 
anunciam “admissão reservada”, os hotéis só têm pessoal branco. Uma viagem 
de autocarro em Lourenço Marques [hoje Maputo] (27) custa um quarto do 
salário de um africano; um bilhete de cinema, mais do que o salário de um 
dia. Os centros brancos de comércio, diversão e convívio social são hermé-
ticos pelos seus preços. As rendas de casa impõem a existência de cidades 
separadas para brancos e africanos. Em Lourenço Marques existe uma hora 
de recolher permanente, para os africanos, depois das nove da noite – a ver-
dadeira imagem da ocupação militar estrangeira. Tanto em Angola como em 
Moçambique, a “caderneta” que deve estar na posse de todos os nativos fun-
ciona como passaporte: requer licença da administração para que o portador 

 (27)  N.T.
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possa viajar de uma região para a outra. Em princípio e na prática, o sistema 
de controlo é, pois, exatamente o mesmo da África do Sul. 

Finalmente, um tema insistente da ideologia colonial portuguesa é a 
celebração de uniões mistas entre brancos e negros, como um dos traços 
característicos e decisivos da presença portuguesa na África. O exemplo 
do Brasil é abundantemente invocado como prova da tolerância do cará-
ter lusitano na questão de cor. A miscigenação é oficialmente proclamada 
como exemplo da consumação benigna do pan-racialismo português. “Os 
Portugueses, movidos por um saudável instinto, misturaram-se às diversas 
populações do mundo e contribuíram em alto grau para a fusão racial. Foi 
do livre exercício desse impulso, que os leva a considerar todos os homens 
como seus iguais e os leva a amar mulheres de todas as cores, que nasceu a 
grande nação brasileira, que surpreende o mundo pela harmonia única da 
convivência humana. Um milagre semelhante ocorre em algumas províncias 
ultramarinas e está em vésperas de suceder em outras …” Bom. Vamos ver 
até que ponto existe esse “milagre” na África portuguesa. De acordo com 
o censo de 1950, existem 25.000 mestiços em Angola e o mesmo número 
em Moçambique. O número real é provavelmente um pouco mais alto, mas 
não excessivamente. A população mestiça oficial é, assim, de apenas 0,4% 
da população total em Moçambique e 0,6% da população total em Angola. 
A proporção comparativa da população de cor na União Sul-Africana é de 
8,5%. Tendo em conta a muito maior colonização branca na África do Sul, 
a proporção de mestiços é:

Moçambique 1:3

Angola 1:8

África do Sul 1:11

Ora o colonialismo anglo-africano proíbe legalmente a miscigenação: o 
colonialismo português oficialmente celebra-a. O resultado prático de um 
não é muito diferente do outro… A falsidade das pretensões portuguesas de 
tolerância especial é evidente. Isto é sublinhado quando se encara a ques-
tão segundo uma perspetiva histórica. A meio do século XIX, a população 
mulata de Angola e Moçambique era provavelmente o dobro da população 
branca (6000 para 3000). Entre 1925 e 1930, havia uns 25.000 mestiços em 
Angola: 30 anos depois, o seu número é o mesmo. É óbvio que as uniões 
mistas ficaram cada vez mais raras e de modo nenhum foram estimuladas. 
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As mais recentes estatísticas disponíveis revelam perfeitamente a extensão 
do tão decantado interracialismo:

Angola 1958 (pessoas civilizadas)

Homens Mulheres Número de casamentos

Branco Branca 154

Branco Mulata 20

Mulato Branca 4

Mulato Mulata 23

Mulato Negra 3

Negro Mulata 1

Negro Negra 20

Negro Branca 1

Por outras palavras, houve exatamente um casamento entre um homem 
negro e uma mulher branca em Angola. A situação geral é comparável, se 
não à da África do Sul, pelo menos ao Mississípi ou Alabama…

A natureza da teoria
A ideologia colonial portuguesa, como as suas equivalentes em qualquer 
outra parte do continente, é uma falsificação sistemática da realidade. Como 
tal, é de um interesse escassamente superior à de qualquer mística imperial. 
Contudo, é, ao mesmo tempo, uma ideologia altamente distinta. Como 
vimos, enquanto a prática social e económica na África portuguesa e na União 
Sul-Africana é esmagadoramente semelhante, as teorias que a descrevem e 
justificam formalmente denunciam-se uma à outra. Se o apartheid é o mais 
extremo racismo confesso e ostensivamente proclamado desde o tempo do 
nazismo, a teoria colonial portuguesa vangloria-se do seu repúdio sistemático 
e da condenação total do racismo. Extraordinariamente, a mística colonial 
de Salazar define-se a si mesma em oposição aberta a todos os colonialismos. 
Dentro do complexo do imperialismo português, qual é o significado desta 
ideologia colonial que começa por atacar o próprio colonialismo?

As fórmulas legais e burocráticas acima citadas não dão uma imagem 
adequada do estilo e da lógica consubstanciados na ideologia colonial por-
tuguesa. Para isso, devemos voltar-nos para as exposições explicitamente 
“filosóficas” da política imperial.



Portugal e o fim do ultracolonialismo 73

O primeiro princípio da ideologia é, evidentemente, a afirmação de uma 
absoluta unidade e identidade entre as partes constituintes do Portugal pluri-
continental. Já em 1933 Salazar proclamava, quando da adoção do novo Ato 
Colonial: “Para nós próprios, constituímos uma diversidade na unidade, um 
terreno comum de trabalho, cujas condições estão sujeitas aos interesses de 
toda a coletividade. Para outras nações, somos simplesmente uma unidade, 
uma só nação, a mesma por toda a parte.” Apologistas em escalões inferiores 
arquitetaram fórmulas mais exaltadas: “O império significa autoridade – e não 
existe autoridade onde o poder esteja dividido e diluído. É dever do Estado 
restabelecer a força do Poder. Com ele, serão reavivados todos os conceitos 
que fizeram a grandeza do nosso passado. Um desses conceitos foi a unidade 
do território e da grei, como se não existissem mares e raças separando os 
elementos constitutivos do todo nacional.”

O cidadão português, num estado de “constante exaltação nacional, de 
intensa e ampla vibração nacional”, pode contemplar o milagre do seu des-
tino pancontinental: “A nossa soberania como um pequeno Estado europeu 
dilata-se prodigiosamente sobre os continentes e está resumida na magnífica 
certeza de que somos a terceira potência colonial do mundo.”

“Um Estado, Uma Raça, Uma Fé e Uma Civilização”. Estabelecido este 
princípio fundamental, os ideólogos de Salazar passam a tratar o segundo 
grande tema: a supremacia espiritual do Império Português. Invocam a 
“memória ancestral de uma espantosa galeria de descobridores e construto-
res que, movidos por um impulso sagrado, levaram aos confins do mundo as 
nossas velas, o nosso domínio e a nossa fé”. Embora prestando homenagem à 
“fundação em terras remotas de centros de produção e de lucro (…) a poesia 
do trabalho português em lugares distantes e até então nunca navegados”, 
sublinha-se sempre que o imperialismo português, longe de ser uma questão 
de exploração comercial, foi um dom espiritual, “um movimento propulsor 
de doutrina religiosa que conscientemente deseja unir a humanidade sob a 
mesma bandeira de paz, justiça e amor”. Neste movimento e cruzada da Santa 
Madre Igreja, o papel de Portugal foi único. “Foi sobre nós, Portugueses, que 
recaiu a prodigiosa missão de cumprir a mais importante parte do destino 
ecuménico da Igreja, cruzando os mares e estabelecendo contactos com a 
maioria da humanidade.” 

O próprio Salazar refere aquelas “raças inferiores cuja inclusão nos 
domínios da cristandade é um dos maiores e mais audaciosos feitos da 
colonização portuguesa”. Mas os seus porta-vozes foram rápidos a corrigir 
o tom. As mesmas ideias surgiram transformadas: “Os Portugueses, como 
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nenhum outro povo, fizeram das suas empresas de exploração e conquista 
uma campanha transcendente, uma distribuição de valores espirituais.” A 
missão “civilizadora” dos Portugueses distingue-se de qualquer outra: “a ação 
dos Portugueses não pode ser confundida com os movimentos das nações 
colonizadoras capitalistas, que introduziram um tipo de relações humanas 
baseado na segregação racial, na qual a raça superior dominante está colocada 
em contraste com a raça inferior dominada.” Livre dos males característicos 
da “exploração (…) opressão do povo vencido (…) devastação sistemática”, 
o colonialismo português está adicionalmente abençoado pela mais vincada 
feição do doce caráter nacional: “Os Portugueses não necessitam afirmar-se 
a si próprios pela negação; pelo contrário, levados por um sentimento de 
fraternidade, afirmam-se através do amor. O homem português é, acima de 
tudo, profundamente humano e bondoso, sem ser fraco …” Segue-se, pois, 
que a “expansão portuguesa tem um significado da maior transcendência na 
história da humanidade”. Esse significado reside na sua ação “universalizante 
à abertura de contactos e comunicações entre todos os habitantes do planeta 
e sua unificação dentro de uma única comunidade religiosa. Tendo partido 
de uma base monogenética, a expansão humana atingiu a máxima dispersão, 
pulverização e diferenciação e, movendo-se agora no sentido de um ideal 
monoteísta, esforça-se por regressar à suprema unidade”. Nas palavras do 
atual ministro do Ultramar, Adriano Moreira, (28) isto é “colonialismo missio-
nário”: é a “missão universalista que, durante séculos, o homem português 
tem levado a efeito e que jamais pode ser confundida com colonização, posta 
em termos de meros interesses materiais e segregação racial”.

Qual é o significado desta bizarra cosmologia? A sua irrealidade é tão 
flagrante e tão completa, que a maioria dos observadores puseram o fenó-
meno de parte com indignação, ou consideraram-no típico da propaganda 
organizada pelos regimes ditatoriais. Mas observá-lo tão simplesmente é 
limitar um entendimento global do fenómeno do colonialismo português. A 
ideologia é um aspeto quase tão revelador do imperialismo português como 
o económico ou o demográfico. A função da mitologia é a clássica: justificar 
e falsificar. Mas o seu significado excede as suas funções, pois representa, ao 
mesmo tempo, uma resposta aos elementos reais da experiência histórica. 
Em ambos os sentidos da palavra, o mito atraiçoa a realidade. Evidentemente, 
jamais existiu qualquer “colonialismo missionário” em contraste humano com 
o “colonialismo do espaço vital”; pelo contrário, os dois têm sido sempre um 

 (28)  Adriano Moreira foi ministro do Ultramar entre 1961 e 1963 (N.T.).
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só. Mas ao estabelecerem distinções como essas, os apologistas portugueses, 
baseados numa pseudofilosofia da originalidade cultural e espiritual do por-
tuguês ecuménico e predestinado, exprimem, de um modo ao mesmo tempo 
mistificado e mistificador, um certo sentido da singularidade do imperialismo 
português que, de facto, tem as suas bases. Como já se viu, o imperialismo 
português não é o clássico imperialismo capitalista. Não é por causa de qual-
quer superioridade moral, mas simplesmente por causa do atraso económico 
e social de muitos séculos. A verdade é que o colonialismo português é um 
fracasso na realização de um padrão imperial normal, jamais uma opção para 
suplantá-lo. No espelho distorcido da ideologia, a singularidade indiscutível 
transformou-se e dissolveu-se num molde e numa forma irreconhecíveis. 

A denúncia do “lucro” procurado pelos outros reflete uma falta de capital 
próprio: de modo comparável, a tolerância da “cor” reflete, obliquamente, 
a enorme escassez de mulheres brancas. A miscigenação não é de maneira 
nenhuma característica universal do imperialismo português: desempe-
nhou uma função considerável em certas áreas e em certas épocas (Brasil); 
e praticamente nenhuma noutras épocas e áreas (Angola e Moçambique 
contemporâneos). A discriminação racial variou também, enormemente, 
segundo o tempo e o lugar, desde uma condescendência aceitável até à mais 
selvagem ferocidade. Contudo, quando o mito da ausência de racismo entre 
os Portugueses foi demolido pela evidência histórica, manteve-se a ques-
tão: por que motivo o regime segregacionista de Salazar tentou justificar-se 
pela invocação de uma “tolerância de cor” inexistente, em vez de, como na 
África do Sul, proclamar e exaltar o seu racismo? Primeiro, é verdade que 
certos períodos da história imperial portuguesa foram marcados por uma 
razoável dose de miscigenação, mais do que noutras histórias colonialistas: 
é, novamente, o caso do Brasil. Segundo, é claro que as pretensões universais 
da Igreja Católica sempre militaram relativamente contra o racismo aberto 
e sistemático, que enfraqueceria o potencial de conversões da Igreja. Em 
contraste, a maioria das igrejas protestantes são confessadamente nacionais 
e particularistas (Igreja Reformada Holandesa, Igreja de Inglaterra, Igreja da 
Escócia, etc.) e assim fornecem um terreno muito mais fácil para a expressão 
ostensiva do racismo. 

O catolicismo, contudo, não só impediu o desenvolvimento de uma ideo-
logia racista na África portuguesa, como também preparou, fortuitamente, 
as bases para a atual mística do interracialismo. Isto porque, além do seu 
universalismo, a Igreja possui também uma outra característica relevante: o 
inegalitarismo sexual. Era muito menos provável assistir-se a que os soldados 
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e colonos portugueses levassem com eles as mulheres do que os seus rivais 
ingleses ou holandeses. A esposa católica, confinada aos limites do mais servil 
papel doméstico, era um eco distante da matrona pioneira e endurecida do 
veldt sul-africano. As condições coloniais e de “fronteira” incrementaram, é 
claro, a autonomia calvinista feminina: os primeiros votos foram concedidos 
às mulheres no Utah e no Wyoming, nos Estados Unidos, e na Nova Zelândia. 
O destino da mulher católica estava muito longe disto. Era simplesmente 
deixada em casa, na metrópole. Os números relativos a 1850 são significati-
vos quanto à situação na África portuguesa: dos 1832 brancos calculados em 
Angola nessa época, só 150 eram mulheres. Quanto à costa oriental, viajan-
tes em Moçambique no século XIX comentam constantemente a escassez 
de mulheres brancas; a população calculada de mulheres portuguesas em 
Lourenço Marques, em 1887, é de duas! 

Nestas condições, os colonos atiravam-se às mulheres negras, e a misci-
genação ocorria em escala considerável sem necessidade de qualquer base 
ideológica. As racionalizações subsequentes atribuíram a essas uniões um 
significado “filosófico” que estava totalmente ausente na altura; tratava-se, 
apenas, nas palavras do historiador da África portuguesa, de um “expediente 
erótico”. As racionalizações surgiram, significativamente, quando essas uniões 
deixaram praticamente de ocorrer. 

Os elementos para uma ideologia a posteriori foram assim fornecidos, 
fortuitamente, pelos padrões culturais específicos do primitivo Portugal 
imperial – em particular, a sua adesão irrestrita à Igreja Católica e o estatuto 
quase medieval das mulheres. Hoje, ambos esses fatores estão transforma-
dos: o papel da religião sofreu um certo retrocesso nos territórios coloniais 
e as mulheres já acompanham os emigrantes brancos que para lá se dirigem. 
Consequentemente, a miscigenação quase desapareceu, acabaram-se os 
casamentos mistos, e nem há prelados africanos (o último bispo africano 
português foi ordenado no princípio do século XVI). O desaparecimento 
destes casos foi condição para o aparecimento da ideologia. Subsiste em 
memórias mal interpretadas. 

A ideologia colonial portuguesa reflete, pois, diferenças reais na história 
colonial, mas distorce-as até as tornar irreconhecíveis. Os materiais para a 
distorção são aspetos secundários e transitórios do imperialismo nacional. 
Mas a feição mais reveladora dessa estranha ideologia está na maneira única 
como reúne esses materiais para criar a sua própria imagem do colonia-
lismo português. Como é evidente, todo o estilo da apologética de Lisboa 
é radicalmente distinto do que qualquer outra potência colonial jamais 
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produziu. É algo ímpar na sua inefabilidade e gratuidade. Porém, a maioria 
dos observadores tomou nota apenas da verborreia, e a isso limitou os seus 
comentários. Mas o estilo da linguagem indica muito claramente um modo 
coerente e reconhecível de pensamento. A ideologia colonial portuguesa é 
um exercício de pura mágica. É um esforço imenso para abolir diferenças 
étnicas, linguísticas, geográficas, económicas e sociais concretas, fundindo 
tudo numa unidade mística singular. Os meios usados para realizar tal finali-
dade são os instrumentos clássicos da magia: as fórmulas de encantamento. O 
sujeito, incapaz de efetuar quaisquer operações no mundo real em que vive, 
renuncia ao esforço e, em vez dele, transforma-se a si mesmo, por encanta-
mento. É o colonialismo transfigurado e encantado pelas palavras mágicas, 
pela luxúria verbal como finalidade em si própria. É uma intoxicação a que 
o sujeito se entrega: à medida que a exaltação dos períodos sobe, o mundo 
vai progressivamente dissolvendo-se, e forma-se uma nova e arrebatadora 
visão. A verborreia passa a ser tomada pela realidade. Dentro desse estado 
de espírito, nenhuma operação lógica é possível: o mundo converteu-se em 
pura maleabilidade.

Este é o procedimento da magia, par excellence. Mais precisamente, é o 
procedimento de um modo fundamentalmente pré-racional e pré-industrial 
de pensar. Todo o vocabulário, até a sintaxe do colonialismo português, parece 
ser anterior a Galileu. Mesmo a ideologia colonial revela, pois, a marca do 
primitivismo. Simultaneamente o extremismo dessas conceções não precisa 
de ser sublinhado: tomam os elementos parciais da “assimilação” que ocorre 
em muitas ideologias coloniais (Argélia Francesa, União Holanda-Indonésia) 
para formar um princípio de absoluta identidade. O fanatismo que se pode 
assim provocar é evidente. Nos seus aspetos gémeos, a mística é um micro-
cosmo do sistema como um todo.

Fica por fazer um comentário final. É surpreendente que o regime de 
Salazar, que produziu tão pouco no terreno de uma filosofia sistemática ou 
característica em Portugal, tenha desenvolvido tão vasta e idiossincrática 
ideologia de império. O contraste reforça um ponto já aqui sugerido: que 
o império, para Portugal, tem sido, durante séculos, um determinante cen-
tral e um fulcro de mudanças dentro da própria área metropolitana. Hoje, 
Portugal está numa situação de dependência económica das suas colónias. 
Só nesse sentido se pode esperar que o império figure tão amplamente na 
mística oficial. Mas existe outro motivo para que isto seja assim: o ultramar 
é a única razão de ser de um regime que, sem aquele, estaria completamente 
estagnado, um regime que não logrou efetuar quase nenhuma transformação 
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fundamental na própria metrópole portuguesa. É a justificação, a compen-
sação de trinta e cinco anos de ignomínia e de negligência. Os porta-vozes 
oficiais não fazem qualquer segredo sobre a importância do império para o 
regime. O comandante Sarmento Rodrigues, então ministro das Colónias, 
anunciou na Assembleia Nacional portuguesa, em 1950: “Portugal não é 
uma nação continental europeia, mas uma potência marítima e missionária. 
A expansão portuguesa, iniciada pelos Portugueses há quinhentos anos, é a 
mais poderosa razão para a existência da Nação.” E Marcelo Caetano, cerca 
de 1935, declarou ainda mais perentoriamente: “A África é algo mais que 
uma terra a ser explorada (…) A África é, para nós, uma justificação moral 
e uma razão de ser como potência. Sem ela, seríamos uma pequena nação; 
com ela, somos um grande Estado.” 

5. “Condomínio encoberto”
Falta apenas dar uma ideia do papel do capital estrangeiro no império por-
tuguês. O breve relato que se segue não pretende mais do que ser sugestivo. 
Não existe matéria de facto adequada a um estudo compreensivo e porme-
norizado do investimento estrangeiro em Portugal e no seu império. Como 
tantas vezes sucede neste setor, não é possível chegar a números consisten-
tes. A pesquisa tem de se limitar, essencialmente, a enumerações. Contudo, 
dentro de certos limites, até esse método elementar pode apontar conclu-
sões inequívocas. Assim, o melhor processo de apresentação do tema será, 
talvez, fazer a lista dos principais projetos de fomento iniciados tanto em 
Portugal como nas colónias no último ano anterior à guerra em Angola, isto 
é, de janeiro de 1960 a maio de 1961. (29) O panorama da atividade do capital 
estrangeiro é impressionante.

Siderurgia do Montijo – “Damag” (Alemanha Ocidental): principal 
contrato. A.E.I. e Babcok/Wilcox (Grã-Bretanha): menor contrato, valor 
£ 0,5 milhões. 

Refinaria de Petróleo da Matola (Moçambique) – “Procon” (Inglaterra 
e Estados Unidos).

Alumínio do Dondo (Angola) – Péchiney (França) terá 40% do capital, 
assistência técnica, etc. Custo calculado de 20 milhões de dólares. 

 (29)  Fonte: Economist Intelligence Unit, “Review of Portugal and her Provinces” (Nos. 
32-37).
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Rede distribuidora de gás, combustível e vapor na Siderurgia do 
Seixal – Phoenix-Rheinruhr International (Dusseldorf, Alemanha Ocidental). 
Construtora Moderna Lda. (Lisboa); valor do contrato: 17,3 milhões de 
escudos. 

(5) Ponte suspensa sobre o Tejo (Lisboa) – United States Steel Corp. 
(Estados Unidos); Morrison Co. Inc. (Estados Unidos); Tudor Engineering 
Co. (Estados Unidos); D. B. Steinman (Estados Unidos). O contrato é de 
1764 milhões de escudos. O financiamento é inteiramente fornecido por cré-
dito externo, através do Export-Import Bank (Estados Unidos) e Seligman 
et Cie., de Paris. 

 (6) Fábrica de Pigmentos de Titânio (Sintes) – Sociedade Mineira 
Santa Fé, Fabrique de Produits Chimiques de Thann et de Moulhouse e Saint 
Goban Cie. (ambas de França). As companhias francesas fornecerão mais de 
300 milhões de escudos para o projeto. 

 (7) Fábrica de Resinas Sintéticas do Porto – Companhia Industrial 
da Resina Sintética: metade do capital de 20 milhões de escudos é japonês. 

 (8) Fábrica de Compressores, Perfuradoras, etc. – Ingersoll Rand 
(Estados Unidos). 

 (9) Instituto Pasteur de Lisboa (Produtos farmacêuticos: anterior-
mente integrado no complexo CUF) – Foi comprado pela organização Wyeth 
(Estados Unidos), que está ligada à American Home Products: o preço é de 
£ 300.000, aproximadamente. 

(10) Sociedade Industrial de Celulose (Socel) – Encomendou uma 
fábrica para a produção de soda e equipamento para uma nova fábrica de 
papel ao sul do Tejo. O custo será de 28 milhões de escudos e será fornecido 
por uma organização sueca. 

(11) União dos Transportes para Importação e Comércio Lda (Utic) 
– Fez um acordo com a AEC (Grã-Bretanha) para montagem e fabrico pro-
gressivo de camiões e carrinhas AEC em Portugal.

(12) English Electric – estabeleceu uma filial sob o nome de English 
Elétrica de Portugal: garantirá importantes arranjos agenciais para a orga-
nização em Portugal.

(13) Projetos mineiros em Angola – Valor total dos planos de fomento 
de produção dos minérios de manganésio e ferro: cerca de £ 16,2 milhões. 
As companhias interessadas são a Companhia Mineira do Lobito, Lagos & 
Irmão, Krupp, de Essen (Alemanha) e Hojgaard & Schultz (Dinamarca). 
As duas últimas firmas obtiveram um contrato governamental superior a 
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£ 8 milhões para o equipamento ferroviário e outro material de transporte 
abrangido pelo projeto. 

(14) Fábrica de Polpa de Constância – Equipamento e montagem for-
necidos por três firmas britânicas: A.E.I., Babcock & Wilcox e Boving & Co.

O capital estrangeiro, na forma clássica de monopólio concessionário, 
estava representado nas colónias a partir do final do século XIX. O Governo 
concedeu monopólios a companhias financiadas nas bolsas estrangeiras, apoia-
das por bancos estrangeiros e dirigidas por gerentes estrangeiros. Persistiu 
nessa forma de exploração económica até à atualidade, apesar de crescentes 
pedidos de homens de negócios portugueses no sentido de que o Governo 
deveria subscrever os custos e riscos de capitalização para limitar o poder 
dos estrangeiros. Assim, vastas áreas da economia angolana, em particular, 
foram entregues a organizações estrangeiras. Mesmo a mais rápida das aná-
lises torna isto bem claro. 

As cifras mais recentes de exportação de Angola (janeiro-novembro de 
1960) revelam o seguinte, com os números relativos a 1959 colocados entre 
parênteses:

Café 1.116.332 milhões de escudos (1.125.252 milhões de escudos)

Sisal 332 milhões de escudos (252 milhões de escudos)

Milho 149 milhões de escudos (1125 milhões de escudos)

Algodão 124 milhões de escudos (74 milhões de escudos)

Diamamtes 484 milhões de escudos (548 milhões de escudos)

Minério de ferro 136 milhões de escudos (75 milhões de escudos)

Assim, é de colheitas industriais e, em primeiro lugar, do café, que a eco-
nomia angolana deriva a maior parte do seu café. Cerca de 90% da produção 
de café, sisal e milho é exportada. O quadro convencional apresenta esse 
setor como controlado pelos Portugueses ou através de companhias con-
cessionárias como a Companhia Agrícola de Angola (CADA), que controla 
mais de 30% da produção de café, ou diretamente pelos colonos portugueses 
estabelecidos nas suas fazendas. Mas a realidade é algo mais complexa. A 
CADA, com um capital declarado de $7.775.000 (1953), declarou lucros de 
$1.441.195 nesse mesmo ano; o seu acionista maioritário é o banco francês 
Rallet & Cie., que é também partícipe, detendo a maioria do capital, em 
companhias agrícolas subsidiárias como a Companhia Agrícola do Cazengo 
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e a Companhia Angolana de Agricultura. O algodão é inteiramente cultivado 
pelos africanos, que o vendem a preços fixos às companhias concessionárias, 
que depois passam uma fatia à administração. As maiores empresas mono-
polistas nesse ramo são a Société Générale de Belgique (representada pela 
Companhia Geral dos Algodões), o Banque Belge d’Afrique, a Compagnie 
Cottonière Congolaise, a Luinha-Société Agricole et Industrielle (esta firma 
também controla a próspera indústria do óleo de palma). O milho, também 
produzido por africanos, passa por uma série de intermediários portugue-
ses antes de ser colocado no mercado. Mas também aqui são companhias 
comerciais como a CADA e a Luinha-Société que manejam o negócio. Nos 
diversos setores da produção agrícola, portanto, bancos e firmas estrangeiras 
representam, frequentemente, os maiores blocos acionistas, mesmo quando 
maiorias agregadas possam ser ainda portuguesas. 

Mas é na mineração e na indústria que sobretudo se conserva o domínio 
do capital estrangeiro, através de organizações altamente sofisticadas. O qua-
dro seguinte mostra a produção industrial janeiro-junho 1959/60:

Produção Industrial (toneladas métricas)

1959 1960

Minas Cobre 9940 9580

Minério de ferro 136.310 326.250

Manganésio 18.420 11.740

Diamantes 493.680 493.300 /carates)

Alimentação, etc.: Açúcar 7750 16.330

Álcool 8620 10.240 (hectolitros)

Cerveja 39.220 38.390

Outros: Cimento 70.960 75.830

Tabaco 490 540

Têxteis 1800 1470 (mil metros)

Tomando cada um destes setores separadamente, há provas evidentes 
da participação não portuguesa:
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Contratos mineiros com o Governo, em vigor em 1-1-1953:
Empresa Datas de contratos 

e atos legislativos
Reserva Área

Companhia de 
Diamante de Angola 
(Diamang)

1921/22
1937

Prospeção e extração 
de diamantes

1.025700 km2

Cia de Betuminosos de 
Angola.

1944
1950

Asfaltos, betuminosos, 
carvão

31.130 km2 no interior 
de Luanda e 5790 km2 
no interior de Amboim

Empresa de Cobre de 
Angola.

1944
1950

Todos os minérios 
exceto diamantes, 
petróleo, óleos, betu-
minosos, e gases de 
hidrocarbonetos

59.000 km2 l4° E/15° 
15°E e 8° 30’ S. Estendi-
da em 1952 para incluir 
13° 10’ E e 7° 10’ S.

Cia Mineira do Lobito 1949 Todos os minérios 
exceto os acima

49000 km2 14° 30’ e 10° 
30’ E 12° e 14° S.

Entre elas, estas duas dominam o cobre de Angola

Cia de combustí-
veis do Lobito

1952 Hidrocarbonetos líquidos 
e gasosos, especialmente 
petróleo

Noroeste de Angola e uma área rasa 
que chega ao mar em Novo Redondo e 
sul de Ambriz

O gigante entre estas companhias é, evidentemente, a famosa Diamang. 
Formada em 1917 como filial portuguesa da Anglo-American Diamond 
Corporation, obteve a concessão exclusiva em 1921. “Está isenta de impostos, 
não paga direitos de importação na maquinaria para as minas, nem direitos 
de exportação sobre os diamantes e tem à sua disposição exclusiva a força 
laboral africana da região da Lunda”, observa Duffy. O capital inicial, cerca 
de $52.540.90 foi dividido entre uma parte maioritária de 40% em “mãos 
americanas”, outros 40% entre várias organizações inglesas e belgas, e uni-
camente 5% para o Governo de Angola. Os associados eram: The Anglo-
American Corporation (S. Africa Ltd.), o grupo Oppenheimer, o Morgan 
Bank, De Beers, Guggenheim, T. F. Ryan, Forminière, a Union Minière du 
Haut-Katanga, o Guaranty Trust Bank e a Société Générale de Belgique. 
Subsequentemente, o capital foi aumentado para 11 milhões de dólares e 
o Governo de Angola detém agora 11,5%. Durante o período 1953-57, o 
Governo recebeu 16.870.000 dólares em dividendos e títulos. O lucro líquido 
da Diamang no ano seguinte foi 75.454.337 escudos. O concessionário de 
petróleo, a Lobito Fuel Oil Company (Carborang) é detido em 70% do seu 
capital pelo poderoso grupo belga Petrofina (Compagnie Financière Belge 
de Petrole), que também fornece “assistência técnica”. Criada por alvará de 
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1952, a Carborang obteve poderes para criar, segundo despacho do gover-
nador-geral da colónia, em outubro de 1957, a Companhia dos Petróleos de 
Angola, com um capital de 25.500.000 dólares: 45% detidos pela Petrofina 
(ligada à Royal Dutch), 1.750.000 dólares detidos pelo Governo de Angola 
e o resto para ser repartido entre quatro bancos portugueses (embora um 
deles seja, de facto, subsidiário da Société Générale belga, o Banco Burnay, 
de Lisboa). Existe uma repartição semelhante de interesses na Companhia 
Concessionária da Distribuição de Petróleos de Angola, cujos 16.500 títulos 
estão distribuídos entre a Carborang (11,76%) e uma trindade bancária: Banco 
de Angola, Banco Burnay e Banco Espírito Santo e Comercial de Lisboa. A 
Bélgica não é o único país interessado no petróleo de Angola. Em junho de 
1958, a Cabinda Gulf Oil Company, apoiada pela Gulf Oil Co., pelo Chase 
National Bank e pelo National City Bank of New York, obteve um contrato 
exclusivo para três anos de prospeção e cinquenta anos de exploração no 
enclave de Cabinda, em troca de uma renda pelo terreno e um investimento 
garantido de três milhões de dólares nos primeiros três anos. A rentabilidade 
dessas concessões é imensa: o capital da Carborang era, em 1953, de apenas 
1.925.000 dólares; contudo, o lucro líquido, nesse mesmo exercício, foi de 
1.138.620 dólares. 

As duas companhias de cobre mencionadas no quadro acima são de facto 
de propriedade quase exclusivamente portuguesa. A produção de mangané-
sio, por outro lado, está totalmente nas mãos da Louise A. Thérèse Berman, 
que têm associados com eles duas outras companhias concessionárias, Lay et 
Frères e a Sociedade Comercial J. Fernandes. O alumínio é domínio natural 
da Péchiney, que opera através da sociedade Alumínio Português. A firma 
Billiton Maatschappij (Holanda) tem o monopólio da bauxite, no minério 
de ferro encontramos a Companhia Mineira do Lobito de mãos dadas com 
sócios como a Krupp, de Essen. 

A mineração portanto, está largamente em mãos estrangeiras. Diamantes, 
petróleo e óleos, manganésio, bauxite, alumínio e ferro, que são das maio-
res riquezas do subsolo angolano, estão total ou parcialmente controlados 
ou explorados por empresas estrangeiras. As agências de fomento são, elas 
próprias, companhias importantes como a Hydro-Technical Corporation of 
New York, a Aero Service Corporation, a Bethlehem Steel e a Carbide Inc. 

O açúcar (e o seu derivado, o álcool) está em rápida expansão, e uma 
fábrica açucareira com a capacidade de 40.000 toneladas anuais está a ser 
construída em Luanda. Há uma participação de capital europeu em todas as 
companhias açucareiras – a Companhia do Açúcar de Angola, a Companhia 
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Agrícola do Cassequel e a Sociedade de Comércio e Construções. Em 1958, 
a Companhia Agrícola do Cassequel tinha um capital de $6.125.000 e pagou 
quase um milhão de dólares de dividendos; a sua maior acionista é a empresa 
Barton Mayhew & Co. A indústria do cimento, atualmente devotada, em 
exclusivo, ao abastecimento do mercado interno (construção da gigantesca 
represa hidroelétrica do Cambambe e outras obras públicas), é financiada por 
capital estrangeiro, através da Companhia de Cimentos de Angola. A Textang, 
em Luanda, dirige a pequena indústria têxtil e, embora se saiba que foi criada 
com capital belga e holandês, não temos elementos concretos disponíveis. 
A indústria dos óleos vegetais é controlada, conjuntamente, pela Indústrias 
Angolanas de Óleos Vegetais (Induvel), que está intimamente associada à 
CUF, e pela CADA, sob controlo francês. 

O único caminho de ferro transangolano é o de Benguela, que segue a rota 
dos antigos mercadores de escravos até à costa. Foi fundado em 1902 por Sir 
Robert Williams, mediante uma concessão de 99 anos e com capital inicial de 
£3.000.000. Apenas 10% dos títulos são propriedade do Governo português. 
O investidor dominante é a organização britânica Tanganika Concessions, 
que nele investiu cerca de trinta milhões de dólares. O caminho de ferro e 
o porto de Benguela constituem a saída mais rápida para os minérios do 
Catanga, onde aquela empresa britânica possui também avultados interesses. 
O caminho de ferro tem sido altamente lucrativo para os seus acionistas e, em 
tempos normais, é uma segura fonte de rendimentos para a administração. 

Demos especial destaque à situação de Angola em parte porque foi nesse 
território que a revolução teve lugar, e em parte porque os seus complexos 
económicos são muito maiores do que nas outras “províncias”. Como Alfred 
Krupp declarou recentemente: Angola é o último grande acervo mineral 
subdesenvolvido de toda a África. Contudo, as outras principais colónias 
africanas de Portugal patenteiam uma estrutura bastante semelhante. As 
principais receitas de exportação de Moçambique, em 1959 e 1960, foram: 

Principais mercadorias exportadas: Moçambique

1959 1960

Toneladas Milhões de 
escudos Toneladas Milhões de 

escudos

Algodão 22.974 353,7 31,239 481,2

Açúcar 86.667 222,3 87,080 213,8

Caju 43.637 121,8 46,699 161,7
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Copra 37.797 201,3 34,703 170,6

Chá 7.518 144,0 7608 140,9

Sisal 21.509 115,0 20.323 132,7

Total (com outros) 424.948 1747 417.706 185,9

O modelo de exploração é semelhante. O capital britânico possui duas das 
três maiores concessões (a terceira é portuguesa), incluindo a famosa Sena 
Estates. Em 1948, a concessão petrolífera foi entregue à Mozambique Gulf 
Oil Company. A mineração carbonífera, centrada em Moatize, é de capital 
predominantemente belga; 60% do capital da Compagnie des Charbons de 
Mozambique está nas mãos da Société Minière et Géologique Belge, 30% 
pertencem à Mozambique Company e os restantes 10% ao Governo. Dos 
três bancos instalados em Moçambique, só um deles, o Banco Nacional 
Ultramarino, é português; os outros dois são o Barclays e o Standard Bank of 
South Africa. Das vinte e três companhias de seguros, nove não são portugue-
sas. Até 1942, todos os seguros feitos nas colónias estavam em mãos estrangei-
ras. A partir de então, taxas e impostos diversos, bem como regulamentações 
especiais da indústria seguradora, levaram “muitas companhias estrangeiras, 
incluindo britânicas, a abandonar o terreno”. Apesar dessa retirada, 80% dos 
seguros de vida encontram-se ainda em mãos de companhias estrangeiras. A 
nova refinaria de petróleo de Lourenço Marques está a ser construída pela 
Sociedade Nacional de Refinação de Petróleo (SONAREP), um consórcio 
franco-português; a empreitada de construção foi entregue à Procon, firma 
britânica com uma vasta participação americana. Foi dada também uma quota 
parte ao Governo da Federação da Rodésia e da Niassalândia para que possa 
ser instalado um oleoduto ligando a nova refinaria diretamente a Salisbury. 
Nas plantações de sisal estão investidos capitais portugueses, ingleses, ale-
mães e suíços, enquanto a copra é principalmente portuguesa, com algum 
capital suíço e francês. 

O papel maciço do capital estrangeiro na exploração dos recursos colo-
niais de Portugal é indiscutível. As concessões operam por meio de nego-
ciações especiais e bilaterais com as autoridades portuguesas. Formaram-se 
companhias mistas com um mínimo de capital português e um máximo de 
direção portuguesa quotidiana. As firmas de capital estrangeiro entregam, 
obrigatoriamente, blocos de títulos ao Governo, como condição indispen-
sável para obterem o alvará. Os registos metropolitanos ou ultramarinos sob 
nomes portugueses são comuns. Todavia, por debaixo dessas formalidades, 
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o poder do capital estrangeiro corresponde ao que pode ser designado por 
um “condomínio encoberto”. O “condomínio” está latente em Angola e 
Moçambique. O poder de facto dos grandes capitalistas estrangeiros torna-os 
parceiros da administração. Mas as empresas confinam-se às suas próprias 
esferas: não exercem o seu poder na política. Nem lhes faz falta. As compa-
nhias concessionárias desfrutam de lucros fabulosos, graças às suas posições 
privilegiadas na economia colonial. O Estado salazarista garante as condi-
ções burocráticas e militares de rentabilidade e elas retribuem-lhe os bons 
serviços. (30) As empresas fornecem o capital que falta à administração: esta 
fornece a ordem de que as empresas precisam. Os lucros são repartidos. O 
arranjo é eminentemente satisfatório para ambas as partes. As companhias 
não têm necessidade de intervir nas confabulações políticas. Neste sentido, 
o condomínio jamais “cristalizou”. Enquanto os interesses das companhias 
e da administração coincidirem, não há razões para alterar seja o que for. 
Contudo, como o regime português está a ficar cada vez mais ameaçado, as 
companhias podem eventualmente adotar uma política diferente. Já existe 
uma tensão inerente à situação do capital tecnologicamente capaz e filiado 
no estrangeiro que opera num ambiente de violência e arcaísmo: o potencial 
racional e “progressivo” do capital está travado e sente-se frustrado em mui-
tos aspetos. A tensão pode pressentir-se nas queixas dos colonos e adminis-
tradores portugueses contra a Diamang, a qual, refletindo o seu parentesco 
com as minas da Forminière do outro lado da fronteira, no Sul do Cassai, 
inclinou-se para a formação de um enclave de (ainda irrisório) paternalismo, 
no Nordeste de Angola: a companhia é acusada de “criar um Estado dentro 
do Estado” e de “manobrar os nativos”. Quando o regime chegar aos seus 
últimos dias, o capital estrangeiro tentará a desprender-se de Portugal e a 
conjugar o condomínio atual com um neocolonialismo gerado sob as novas 
condições de independência. 

O “condomínio encoberto” remata o sistema do colonialismo português. 
Revela a mesma debilidade patente na existência de desemprego branco, a 
mesma impotência na utilização de trabalho forçado, a mesma dependência 
que uma ideologia tenta compensar em vão, a mesma paralisia revelada no 

 (30)  A diversidade de interesses estrangeiros – americanos, ingleses, alemães, franceses, 
belgas, suíços, holandeses, japoneses, etc. – obviamente permite ao regime português 
uma boa margem de manobra na sua política económica e diplomática. Mas só até certo 
ponto: uma crise pode concretizar a unidade de interesses estrangeiros concorrentes 
numa situação imperial quase instantaneamente. A rebelião boxer na China é muito 
elucidativa a tal respeito. 
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fracasso do catolicismo. As várias facetas do ultracolonialismo formam um 
sistema coeso, um fenómeno histórico e social único no mundo de hoje: pelo 
anacronismo e pela opressão. O lugar do capital estrangeiro no colonialismo 
português é também caso único. Jamais um sistema colonial permitira tamanha 
expropriação a partir de dentro. Entretanto, esta surpreendente anomalia é o 
resultado lógico e final da colonização reflexa do século XIX. Lançado no seu 
curso imperial mais por ideologia do que por indústria, recorrendo à força 
cega para exploração, na ausência de tecnologia, o colonialismo português 
terminou num humilhante conúbio com os próprios estrangeiros contra quem 
nascera como resposta. Setenta anos depois da Conferência de Berlim e do 
“Mapa Cor-de-rosa”, a Anglo-American, a Krupp e a Péchiney prosperam 
no território conquistado por Paiva Couceiro às nações rivais: Inglaterra, 
Alemanha e França. A aventura impossível do ultracolonialismo termina, 
com ironia e inevitavelmente, na sua própria negação. 

IV. Libertação nacional

1. Angola 
Trabalho forçado em massa, leis do passe de facto, capital estrangeiro omni-
presente, um lumpen-proletariado branco incendiário, uma superestrutura 
de magia, uma máquina social e económica rodando no vazio, impulsionada 
pelo terror. Este era o sistema do imperialismo português no início de 1961, 
o mais primitivo, o mais deficiente e o mais cruelmente explorador regime 
colonial da África. Isolado do mundo exterior, funcionando apenas pela 
força, considerava-se eterno, imune às desordens que assaltavam o resto da 
África europeia. Tal como os belgas no Congo, os portugueses, em Angola, 
Moçambique e na Guiné pensavam ter abolido a história. De facto, enquanto 
Lisboa, Luanda, Lourenço Marques e Bissau continuavam mergulhadas 
em silêncio, a história ganhava ímpeto e a geografia política começava a 
apertar o cerco aos enclaves isolados da África Portuguesa. A vaga da liber-
tação africana, que obtivera os seus primeiros êxitos no Egito em 1952, em 
Bandung, em 1955, e no Gana, em 1957, tornou-se uma autêntica maré nos 
cinco últimos anos da década. O poder colonial desintegrou-se em área após 
área, levando as fronteiras da liberdade para cada vez mais perto de Angola, 
Moçambique e Guiné. 

O significado desse avanço continental para os africanos das colónias por-
tuguesas foi duplo. Em primeiro lugar, acelerou imensamente o seu despertar 
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político; as vitórias dos movimentos africanos, no Norte, tornaram, pela pri-
meira vez, real e visível a possibilidade da independência. Simultaneamente, 
essas vitórias criaram o material indispensável e a base geográfica dos quais 
os movimentos de libertação nacional poderiam ser lançados. Nas colónias 
portuguesas nunca houvera sequer sindicatos legais ou atividades partidárias: 
as atividades políticas de qualquer espécie eram proibidas aos africanos, e 
essa proibição era exercida por um sistema impiedoso de repressão. Qualquer 
africano suspeito de dissidência era preso e, muitas vezes, deportado para 
campos de concentração nas ilhas de Cabo Verde, ou então para o interior. 
Os protestos eram respondidos com massacres (em junho de 1960, quando 
as aldeias de Icola e Bengo se reuniram para fazer uma manifestação pacífica 
contra a prisão e deportação de Agostinho Neto, o eminente poeta e intelec-
tual angolano, os seus habitantes foram abatidos e as suas cabanas queima-
das). Nessas condições, as dificuldades para organizar a resistência a partir 
do interior das colónias eram enormes. A emergência de nações africanas 
independentes alterou a situação. Significou apoio financeiro e organizativo, 
material, equipamento e liberdade de movimentos. Quando o antigo Congo 
Belga se tornou independente, em 30 de junho de 1960, surgiu um fator 
decisivo: uma fronteira comum em território muito acidentado, ao longo do 
qual era possível organizar operações políticas e militares. A independência 
do Congo em meados de 1960 foi, sem dúvida, o precipitado que catalisou 
a revolta angolana seis meses mais tarde. Os quartéis-generais nacionalistas 
puderam mover-se para um ponto que ficava apenas a cerca de 135 km do 
território angolano, instalados numa cidade, completamente equipados com 
material moderno e integrados num sistema de comunicações global. 

O terreno de Léopoldville para o sul, até Malange, já em Angola, é, à exce-
ção de uma pequena zona do litoral, uma região ideal para a guerrilha: man-
gais ao longo do estuário do Congo, florestas densas no triângulo de Bembe, 
bosques húmidos e pantanosos desde Carmona até ao rio Cuanza e savana 
para o ocidente e oriente; colinas em volta de Candola e Nambuangongo. A 
região é ocupada, em ambos os lados da fronteira, pelos Bacongos, tornando 
todo o terreno ainda mais favorável às ações militares. (31)

 (31)  Existem cinco grupos étnicos principais em Angola: os bacongos, no Norte, uns 
500.000; os quimbundos, na região em volta de Luanda, cerca de 1 milhão; os ovimbundos 
(chamados bailundos pelos portugueses) no planalto de Benguela, também cerca de 1 
milhão; e os povos lunda e ganguela, nas regiões orientais da colónia, respetivamente, 
350.000 e 320.000. Censo de 1950, cifras aproximadas. 
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 Todos os fatores que tornaram possível a ação clássica armada da FLN 
na Argélia estavam também presentes nesta região: um contexto continental 
de descolonização, uma fronteira comum com um país, pelo menos formal-
mente, independente e amigável, unidade étnica dos dois lados da fronteira, 
e terreno acidentado com refúgio permanente para as unidades de guerrilha. 
Essas eram as precondições cruciais de uma insurreição destinada ao êxito 
e, na primavera de 1961, todas elas estavam presentes. As “causas” da revolta 
eram simplesmente as condições do seu êxito. O colonialismo português 
fora sempre um sistema intolerável e odiado, prestes a qualquer altura a ser 
derrubado pelos sofrimentos e paixões que abafava. Mas a possibilidade 
material para uma revolta triunfante nunca existira antes. Quando surgiu, a 
revolta explodiu quase imediatamente.

Insurreição
Em 4 de fevereiro de 1961, uma série de ataques sincronizados foi lançada 
simultaneamente sobre vários postos da polícia e militares em Luanda. Grupos 
de africanos atacaram a prisão militar, o quartel da polícia e a prisão civil; 
outros atacaram de emboscada as unidades isoladas nos arredores da cidade. 
Seguiu-se luta violenta, antes de os ataques serem dominados. Foram mor-
tos sete polícias e soldados portugueses e, oficialmente, catorze africanos; 
foram feridos cinquenta e três, e cem feitos prisioneiros. No dia seguinte, 
houve um funeral público para os portugueses mortos. Um bando revoltado 
de brancos perdeu a calma ante o governador geral, gritando “Mata todos!” 
e atacando todos os africanos que encontravam. Grupos de jovens brancos 
invadiram os bairros africanos e houve tiroteio durante toda a noite. Foram 
mortos pelo menos mais vinte e quatro africanos e três brancos (Guardian, 
7/2/61). Nos dias seguintes, deram-se mais ataques nacionalistas às prisões e 
postos da polícia, tanto dentro como fora de Luanda, aumentando as perdas 
africanas para cerca de cem. O bairro de São Paulo e os musseques (zonas 
africanas) foram fechados e patrulhados por carros blindados e paraquedistas, 
enquanto várias peças de artilharia foram montadas em redor dessa área e 
apontadas para os bairros africanos ( Johannesburg Star, 15/2/61). Alguns dias 
mais tarde, o New York Times encabeçou a sua reportagem de Luanda com o 
seguinte título: “Angola descansa com a interrupção dos ataques” (18/2/61) . 

Em 10 de março, o Conselho de Segurança da ONU votou o debate 
da situação angolana. Foi apresentada uma resolução, pela Libéria, pela 
República Árabe Unida e pelo Ceilão, condenando a repressão portuguesa 
em Angola. Em 15 de março, a moção foi votada e derrotada: cinco votos a 
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favor, nenhum contra e seis abstenções. Os países que se abstiveram foram 
Turquia, Equador, Chile, França, Reino Unido e Formosa (Taiwan). Os Estados 
Unidos, numa muito notada política de volte-face, votaram a favor da moção 
com os seus patrocinadores e com a União Soviética. A decisão de inverter a 
tradicional política do Departamento de Estado quanto à solidariedade atlân-
tica nas questões coloniais foi tomada tão tarde, que os Estados Unidos não 
tiveram tempo para avisar os seus estados clientes das Nações Unidas sobre 
a mudança. Conforme o New York Times comentou dois dias mais tarde: “A 
Turquia, o Chile, o Equador e a China Nacionalista ficaram imobilizados no 
lado ‘colonialista’ da questão, e é possível que só o tivessem sabido quando 
Adlai E. Stevenson tomou a palavra no final do debate” (17 /2/61). O voto 
da nova administração foi interpretado como uma quebra decisiva com o 
passado e como uma prova pública de uma nova política africana. 

Na manhã de 15 de março, o dia do voto do Conselho de Segurança, a 
insurreição nacional desencadeou-se. Bandos armados atacaram vila após vila 
no Norte de Angola, numa vasta área equivalente a três vezes a superfície de 
Portugal. Os ataques foram rápidos, simultâneos e colheram os portugue-
ses completamente de surpresa. Registaram-se cento e cinquenta mortos. 
Em 18 de março, a agência de informações portuguesa, Lusitânia, informou 
que as seguintes vilas tinham sido atacadas: Maquela do Zombo, Carmona 
(província do Congo), Quitexe e Quibaxi (província do Cuanza Norte), Nova 
Caipemba e Nambuangongo (província de Luanda). 

Uma rápida olhada ao mapa revela a escala e a coordenação do levanta-
mento. O jornal Afrique Action, da Tunísia, publicou semanas mais tarde uma 
reportagem sobre o planeamento operacional desses ataques, o qual, à luz dos 
contactos existentes entre os angolanos e os tunisinos, é talvez o jornal que 
melhor estava informado sobre o assunto. Doze unidades de vinte homens 
cada, armados com espingardas automáticas, infiltraram-se pela fronteira em 
diversos pontos, ação essa que teve início em 10 de março. Reunindo apoios 
pelo caminho, juntaram grandes grupos de camponeses nas orlas dos vales. 
Então, na madrugada de 15 de março, esses bandos atacaram comunicações 
e objetivos urbanos selecionados para fragmentar ao máximo a presença 
portuguesa no Norte. A velocidade e a escala da ofensiva paralisaram a resis-
tência portuguesa. O êxito inicial do ataque de 15 de março foi esmagador. 

Em poucos dias, o Norte de Angola caiu virtualmente todo nas mãos dos 
nacionalistas. Desesperadamente, a administração portuguesa organizou 
uma ponte aérea para a evacuação em massa dos colonos portugueses para 
Luanda. Madimba, Mavoio, Quimba, São Salvador, Calombato, Damba, 
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todas essas povoações foram cercadas e atacadas pelos nacionalistas; em 21 
de março, o New York Times relatou que já se encontravam 3580 refugiados 
em Luanda. O almirante Lopes Alves, ministro do Ultramar, saiu de Lisboa 
com rumo a Angola no dia seguinte, enquanto um grupo revoltado de por-
tugueses, em Luanda, lançava o carro do cônsul dos Estados Unidos ao mar. 
Novas vilas e aldeias eram citadas diariamente nas reportagens da agência 
Lusitânia, da zona de combate para o Norte. Os comunicados confiantes de 
Luanda (“as forças de segurança têm a situação sob controlo”) não afetavam a 
corrente de refugiados que se dirigia para o Sul, muitos deles já a caminho de 
Lisboa. As associações locais, tanto industriais como comerciais e agrícolas 
(“A Associação dos Proprietários de Luanda”, etc.) enviaram telegramas fre-
néticos para Lisboa, pedindo 25 milhões de libras para equilibrar a situação 
económica, pedindo um governo militar para toda a Angola e a transferência 
do Ministério do Ultramar para Luanda. 

Em 1 de abril, o bispo de Luanda, D. Manuel Mendes das Neves, foi 
preso por ter “organizado o terrorismo”. Uma vaga de comícios e prisões foi 
anunciada por toda Angola, bem longe da zona de batalha: ilha de Luanda 
(6/4/61), Bocoio, perto de Benguela (7/4/61), Luanda (11/4/61), Quibala 
(17/4/61), Novo Redondo (18/4/61, 21/4/61), Silva Porto (22/4/61), Vila 
Nova do Seles (26/4/61), Benguela (26/4/61), Porto Amboim (22/5/61). 
Os portugueses tentavam consolidar a sua retaguarda por meio de uma 
campanha de terror em massa contra toda a resistência potencial no Sul. Os 
missionários estrangeiros informaram mais tarde que, nas vilas principais, os 
soldados portugueses procediam a buscas, tirando de suas casas os africanos 
educados que encontravam e matando-os. Em Lisboa, uma mudança drástica 
do conselho de ministros resultou no afastamento dos ministros do Ultramar 
(reforma formal por motivos de saúde), da Defesa, do Exército e do Chefe do 
Estado-Maior (14/4/61); em Angola, os elementos da reserva foram mobi-
lizados. No dia seguinte, nova vaga de ataques no Norte de Angola: Ucua, 
Quitexe, Quango, sendo também lançada a invasão de Cabinda. O Diário de 
Notícias de Lisboa relatou em 16 de abril que “as atividades terroristas na 
província de Angola entraram em nova fase (…) o uso das armas automáticas 
e da rádio (…) começou agora”. 

As operações nacionais alcançaram um novo clímax. Em 15 de abril, o 
Telegraph relatou: “Milhares de homens atacaram a aldeia de Ucua, no que 
foi descrito como o mais pesado ataque frontal desde o início da insurreição 
no território africano, há dois meses”; Béu, Sacandica, Cuilo Futa, Mucaba, 
Bembe, Bungo e Puri foram evacuados e os portugueses viam-se obrigados 
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a bater em retirada em toda a frente. Em 20 de abril, a agência Lusitânia 
anunciou oficialmente que os “terroristas” controlavam “vastos territórios 
não habitados” no Norte de Angola. O New York Times informou que “os 
rebeldes africanos parecem ter-se apoderado de um vasto corredor que se 
estende até à República do Congo”, através do qual centenas de elementos de 
reforço entravam em Angola todos os dias. O pró-português Sunday Times, 
na sua reportagem de Luanda, em 23 de abril, dizia: “Até os funcionários 
superiores do Governo manifestam ter dúvidas sobre a possibilidade de os 
europeus virem a vencer os ferozes bandos rebeldes que estão a destruir 
o Norte da província.” A área ocupada pelos rebeldes tinha “cinco vezes o 
tamanho do País de Gales” e “segundo o Governo” estende-se da fronteira até 
à via férrea Luanda-Malange. O Telegraph do dia seguinte declarava: “Uma 
vasta área de Angola, três vezes maior do que Portugal e contendo todas as 
plantações de café das quais depende em grande parte a economia do País, 
caiu agora nas mãos dos rebeldes.” Nessa altura, as forças nacionalistas estavam 
tão confiantes, que nem sequer tocaram nas plantações das áreas libertadas; 
prisioneiros capturados afirmaram esperar poder expulsar todos os portu-
gueses de Angola até junho e, depois, vender o café nos mercados mundiais. 
O moral entre os portugueses decaía imenso, inúmeros linchamentos em 
Luanda são provas do pânico e da impotência da população branca. Essas 
atividades tornaram-se tão maléficas, que foi necessário impor o recolher 
obrigatório ao pôr do sol em Luanda, a 1 de maio, depois de uma insurreição 
em que 24 africanos foram assassinados e as suas casas queimadas. Richard 
Beeston, num agora célebre relato publicado no francamente pró-salazarista 
Telegraph, telegrafou em 3 de maio:

“Os primeiros reforços militares, enviados por mar, chegaram hoje a Luanda, a 
tensa capital de Angola. Começaram os preparativos para uma guerra calculada 
de extermínio contra o levantamento terrorista do Norte. 
Tanto entre os civis brancos como entre as tropas existe um ódio crescente 
pela população africana de Angola (…) Ontem à noite, as tropas portuguesas 
atacaram a vila africana de São Paulo, nos arredores de Luanda, numa caçada 
aos terroristas que se infiltraram. Os africanos resistiram com facas e 33 deles 
foram abatidos à bala. Não houve feridos entre os soldados (…) 
A ofensiva, tanto aérea como por terra, contra os rebeldes do Norte deverá ter 
início no próximo mês, quando começar a temporada seca. 
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‘Perseguiremos os terroristas como caça’, disse-me um oficial português da 
Força Aérea. ‘Não temos outra alternativa senão o extermínio. As Nações Unidas 
poderão protestar tanto quanto desejarem, mas isso não fará diferença alguma.’ 
As autoridades portuguesas não fazem segredo dos seus planos para a ofensiva. 
De início, tencionam destruir as aldeias africanas com granadas de foguete, 
metralhadoras e gasolina, para fazer que os africanos fujam para as florestas (…) 
quando a relva e as árvores estiverem totalmente secas, lançarão fogo a tudo com 
gasolina lançada do ar e assarão os terroristas. Aqueles que tentarem fugir serão 
mortos a tiro, e os que conseguirem esconder-se morrerão de sede e fome. Será 
impossível discriminar entre os africanos inocentes e os terroristas (…) 
Em Luanda, a chegada da vanguarda dos reforços de Lisboa foi recebida com 
suspiros de alívio pelos brancos, que têm vivido no constante receio de um ata-
que maciço por parte das dezenas de milhares de africanos que vivem nas vilas 
e aldeias da região. Esse perigo foi, por certo, aumentado pelas provocações dos 
brancos, na forma de assassinatos e violências, no bairro europeu de Luanda.” 

A partir de algumas reportagens jornalísticas dispersas e de certo modo 
confusas desse período, pode-se reconstruir um panorama bastante coerente 
da situação em Angola durante as fases iniciais da insurreição. É evidente 
que os portugueses foram apanhados completamente desprevenidos, de 
surpresa, pelo ataque de 15 de março. Não foi possível reunir uma defen-
siva adequada para fazer frente à ofensiva. Em face dos ataques, os colonos 
foram simplesmente evacuados pelo ar, e a comunidade branca refugiou-se 
em Luanda. A implicação dominante dos relatos do período é que as tropas 
portuguesas estavam mal organizadas e eram em número insuficiente. Não 
foram dados números oficiais sobre a força militar existente e as informações 
não oficiais, da parte de jornalistas estrangeiros, eram ridiculamente exage-
radas (chegou a dizer-se que havia mais de 25 mil soldados portugueses em 
Angola). Provavelmente, o cálculo mais exato foi o apresentado, em meados 
de abril, pelo correspondente de Lisboa do Daily Telegraph: 3800 soldados 
metropolitanos e 7000 no total (i.e. incluindo tropas nativas) em 17 de abril 
de 1961. Os cálculos iniciais dos jornalistas foram certamente exagerados, 
devido à inclusão dos destacamentos de cipaios, que eram de pouca con-
fiança, em virtude das muitas deserções que se deram logo desde o início, e 
que, por isso, não eram de grande uso para os portugueses. 

Assim, quando se deu a insurreição, os portugueses ficaram aterrorizados 
com a ideia de que ela se estendesse às vilas e cidades do Centro e do Sul, 
bem como à própria Luanda. O fenómeno clássico da desintegração política 
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e militar surgiu imediatamente. Incapazes de resistir à revolta no Norte, os 
portugueses desabafaram do seu receio e da derrota nas populações civis 
do Sul, instituindo o terror sistemático nas vilas, à medida que iam bombar-
deando as aldeias do Norte. 

As populações atacadas dessa forma foram, inevitavelmente, dizimadas. 
Em 7 de maio, menos de dois meses depois de a revolta ter o seu início, o 
correspondente do Observer calculou que haviam sido mortos 20.000 africa-
nos e que muitos milhares haviam sido encerrados nos campos de concen-
tração da baía dos Tigres, Damba, Porto Alexandre e Silva Porto. Qualquer 
que seja a exatidão desse cálculo, a imediata consequência verificável foi 
um vasto êxodo de angolanos, atravessando a fronteira para internarem-se 
no Congo. Em 20 de maio, o Observer calculou que o número de angolanos 
no Congo já era de 40.000, número esse que continuava a aumentar rapi-
damente. A devastação foi o reverso da impotência. Em finais de maio, os 
portugueses ainda não haviam conseguido montar uma máquina militar que 
lhes permitisse avançar para o Norte do distrito de Luanda. Nessa altura, o 
número provável de soldados portugueses na província era talvez de seis 
mil. A logística portuguesa revelou-se enormemente deficiente, e as tensões 
entre os colonos e o Exército aumentavam perigosamente. Um relatório de 
Luanda, dessa época, dá-nos um aspeto gráfico da completa decomposição 
moral e administrativa do regime: “Mostrem a vossa gratidão: partir nesta 
hora é traição”, gritavam os cartazes, enquanto o Exército português se pre-
parava para esmagar a revolta. Essa exortação aos colonos em pânico pode 
ser considerada um epitáfio para a mais assustadora, tanto moral como psi-
cológica, desintegração que uma colónia europeia já viu. Vaga após vaga de 
africanos foram presos, mil e quinhentos só na área do Lobito. Nessa região 
não existem campos de concentração. A prisão local só tem capacidade para 
cem homens e o desaparecimento total desses prisioneiros deu lugar aos 
mais sinistros receios. 

“Os presos incluíam professores ‘assimilados’ e quase todos os africanos cul-
tos. A posse de uma gramática, de um aparelho de rádio ou até mesmo de uma 
bicicleta tem sido o suficiente para causar o desaparecimento de um homem. 
Padres africanos foram, em muitos casos, inexplicavelmente transferidos para 
Portugal, numa tentativa de expulsar do país qualquer líder potencial africano. 
“A suposta descoberta de ‘planos’ na posse dos prisioneiros causou um novo 
histerismo europeu. As passagens para Lisboa esgotaram-se até janeiro de 
1962. Formaram-se filas diante dos bancos para a obtenção de autorizações para 
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transferir dinheiro para a Europa. E os refugiados continuam a chegar, carregados 
com as suas bagagens e toda a espécie de utensílios domésticos, trazendo tam-
bém novos contos de atrocidades cometidas no Norte. O moral melhorou algo 
com a chegada de reforços, os primeiros dos quais desembarcaram no Niassa e 
partiram logo para o Norte, em 12 de maio. Levaram 150 jipes, 20 camiões de 
quatro toneladas e seis camiões-tanques. As tropas restantes ficaram em Luanda, 
sendo muito mais pobres em número e em qualidade do que fora sugerido pelos 
comunicados portugueses (…) 
Os batalhões desembarcados não tiveram o menor treino militar desde a sua 
chegada e estão inativos nos seus alojamentos, na cidade (…)”
“A região do Norte já se encontra desolada. As aldeias e as propriedades trans-
formaram-se em ruínas. Em centenas de quilómetros, segundo se verifica do 
ar, o único indício de vida, aqui e além, é uma coluna de fumo elevando-se para 
o céu. Viajando de automóvel para o exterior da capital, a 70 km do território 
rebelde, os africanos que passam pela estrada apressam-se, assustados, a tirar 
os chapéus, cinquenta metros antes de os alcançarmos.”
“Calcula-se que já morreram de trinta a cinquenta mil pessoas, quase mil portu-
gueses entre eles. Mas não há qualquer indício de um dos lados ceder” (Observer, 
21/5/61).

Junho iniciou-se com a fusão das administrações civil e militar de Angola, 
sob o comando dos militares. O general Venâncio Deslandes, veterano do 
esquadrão de bombardeamento de Franco durante a guerra civil de Espanha, 
foi nomeado simultaneamente governador-geral e comandante-em-chefe 
das Forças Armadas em Angola. Todavia, passaram-se três semanas antes 
que o novo governador-geral chegasse a Luanda e, entretanto, a situação 
não apresentou quaisquer melhorias. Os ataques aos postos e agora tam-
bém às plantações continuavam, em Damba, Lucunga, Samba Caju, Sanza 
Pombo, Quimbele, Ipanumbungo, Ambriz e outros lugares. As plantações 
de café, em especial, eram agora sistematicamente destruídas. As estradas e 
as pontes também eram destruídas pelos rebeldes, de forma que as poucas 
forças do Exército que saíam de Luanda tinham de avançar muito devagar 
atrás de colunas de tratores e engenheiros. O plano de queimar a savana e a 
floresta para perseguir os nacionalistas e expulsá-los dos seus esconderijos foi 
um sinal de fracasso, revelando quão pouco o Exército português sabia das 
condições de combate nas colónias. Richard Beeston, que fora o primeiro a 
revelar o plano, escreveu depois:
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“Embora as tropas tenham incendiado o mato e o capim à beira da estrada, não 
conseguem destruir florestas e vegetação cerrada suficientes para ocultar um 
exército de terroristas (…). De uma das bases da Força Aérea, sobrevoei centenas 
de quilómetros de florestas dominadas pelos rebeldes (…). Os planos anteriores 
de queimar as florestas e obrigar os terroristas a saírem dos esconderijos pro-
varam ser irrealistas e impraticáveis. As florestas espessas que são o seu melhor 
esconderijo são impossíveis de queimar” (Daily Telegraph, 4/7/61).

 Colunas móveis socorriam ou recapturavam esporadicamente vilas e 
aldeias no Norte,

“mas, mesmo durante o dia, o seu controlo desses lugares não se estendia a um 
raio de mais de cinco ou seis milhas. Ao pôr do sol, os destacamentos eram obri-
gados a retirar-se para os seus postos e a ver, à distância, os rebeldes incendiarem 
plantações vizinhas, a um ritmo de cinco ou seis por noite” (Observer, 23/7/61).

 Na retaguarda da frente de combate, o terror continuava: em 20 de junho, 
foi anunciada a descoberta de uma “conspiração” em Porto Alexandre, no 
Sul, na qual 400 homens de uma força laboral total de 5000 estariam “impli-
cados” (Le Monde, 21/6/61).

Todavia, se os portugueses estavam incapacitados de efetuar qualquer 
avanço para o Norte, ao mesmo tempo, a ofensiva nacionalista não conseguiu 
penetrar para sul de uma linha traçada imaginariamente entre Vila Salazar e 
Malange. A insurreição não pudera alastrar às zonas centrais e meridionais. 
Houve muitos fatores que o impediram: as linhas de comunicação com o 
Congo eram demasiado longas, o contexto étnico era diferente (Bailundos 
em vez de Bacongos e Quimbundos), o terreno era demasiado aberto. A nova 
tática de destruição de plantações marcou uma transformação nas esperan-
ças e perspetivas nacionalistas: as possibilidades de uma vitória fulminante 
estavam a afastar-se. 

Entretanto os reforços de Lisboa chegavam, por fim, em números mais 
consideráveis. Em 8 de julho, a força militar dos portugueses já subira a 18.000. 
Isto, na mesma altura em que o jornal dos colonos, O Jornal do Gongo, atacava 
violentamente o Exército por “complacência” e declarava “estamos rodeados 
por terroristas; quatro meses depois, eles ainda estão senhores de situação”. 
Mas de facto a situação militar estava a alterar-se e, pela primeira vez, os 
portugueses estavam em condições de efetuar um avanço sério para o Norte.
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II. A ofensiva portuguesa
Em 18 de julho, o Exército português iniciou uma imensa operação de cerco 
na área montanhosa e densa em volta de Nambuangongo, mais ou menos 
120 km a nordeste de Luanda, onde os portugueses julgavam haver um quar-
tel-general militar angolano. As tropas começaram a convergir lentamente 
para a área de Nambuangongo, num arco partindo de Ambriz na costa, e 
indo até Bessa Monteiro, Bembe, Lucunga e, depois, passando por Songo, 
Carmona, Negage, terminando, enfim, em Quitexe, Quibaxi e Caxito. Durante 
toda a última semana de julho, houve luta cerrada em Carmona, Songo, 
Sanza Pombo, Quimbele e Negage. A 6 de agosto, Quincunzo, 30 km a leste 
de Nambuangongo, foi reocupado pelos portugueses. Finalmente, a 10 de 
agosto, três semanas depois do início da ofensiva, foi anunciada a “queda” de 
Nambuangongo, e o Quartel-General do Exército declarou: “Foi infligido um 
pesado golpe moral e psicológico sobre os rebeldes.” A notícia foi divulgada 
em Luanda e em Lisboa como sendo um importante triunfo militar e político. 

Seguiram-se outros êxitos. Em 15 de agosto, Madimba, a norte, foi tomada. 
Em 19 de agosto, Buela, na fronteira com o Congo, foi recapturada. O coman-
dante de Negage disse confidencialmente aos correspondentes americanos: 
“Até há duas semanas estávamos na defensiva, agora estamos a atacar em todas 
as frentes” (New York Times, 17 /8/61). São Salvador, Maquela do Zombo, 
Cuimba, Damba e Bembe foram ocupadas pelos portugueses antes do final 
do mês. setembro iniciou-se com a ocupação de mais algumas pequenas 
aldeias (Icoco, Cuila Pombo, Quimbonge). Ataques com paraquedistas foram 
lançados sobre o reduto da serra de Canela. Na terceira semana de setembro, 
Sacandica, no ponto mais a nordeste do território ocupado pelos rebeldes, foi 
também conquistada. A área de Pedra Verde foi “limpa” na semana seguinte. 
Em 8 de outubro, Deslandes anunciou ao Conselho Legislativo de Angola 
que a rebelião “cessara”: “As operações das Forças Armadas terminaram e 
deram lugar à atividade de policiamento militar.” Todas as aldeias e postos 
da polícia do Norte estavam, afirmou ele, ocupadas pelas tropas, e a liber-
dade de movimento fora restaurada em todo o território que antes havia sido 
dominado pelos “rebeldes”. A administração civil poderia voltar a ocupar-se 
das zonas pacificadas. Em 13 de outubro, a Sociedade Missionária Batista 
informou que vasto número de refugiados atravessava a fronteira do Congo, 
confirmando a presença dos portugueses no extremo norte. 
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Qual foi o verdadeiro significado militar dessa campanha de pacificação? 
A descrição portuguesa não pode, de modo algum, ser tomada como verí-
dica. Através de toda a campanha, os comunicados oficiais descreveram a 
ação do Exército na linguagem pura da guerra clássica: “batalhas”, “avanços”, 
reocupação, quartéis-generais, etc. Todavia, essa terminologia é totalmente 
enganadora na situação de Angola, onde a guerra é óbvia e indiscutivelmente 
uma campanha de guerrilhas. Assim, os muito falados “êxitos” de agosto e 
setembro de 1961 não passavam, na maioria dos casos, de descrições inade-
quadas e exageradas de acontecimentos de importância menor na guerra. Os 
mais flagrantes exemplos do uso e abuso do vocabulário da guerra clássica 
naquilo que era, na realidade, uma ação de guerrilha, radicalmente diferente, 
deram-se na época da operação de Nambuangongo. Aquele “golpe decisivo, 
moral e psicológico” desfechado contra os nacionalistas foi representado 
como a captura total de um importante e mesmo vital quartel-general – na 
verdade, mesmo como uma “capital” administrativa. Todavia, na realidade, 
um exército de guerrilheiros não tem quartel-general fixo de espécie alguma, 
quanto mais uma capital administrativa. Quando o Exército português alcan-
çou finalmente Nambuangongo, depois de um lento avanço que durou três 
semanas, encontrou o que sempre lá houvera: algumas cabanas desertas no 
cimo de uma colina, sem qualquer importância estratégica. Alguns jornalistas 
bem informados salientaram na altura esse pormenor. O correspondente do 
Guardian escreveu em 16/8/61:

“Apesar de os funcionários governamentais negarem isto com insistência, parece 
não haver dúvidas sobre o facto de a captura não ter passado da ocupação, quase 
sem luta, de uma vila vazia. E isso, apenas a cerca de 120 km de Luanda, depois 
de seis semanas ou mais de operações intensas na época seca.”

O correspondente do New York Times sobrevoou a área de Nambuangongo 
num bombardeiro Harpoon durante uma incursão de observação e bombar-
deamento, relatando que, apesar da afirmação de uma importante vitória em 
Nambuangongo, “depois de 12 dias na vila, os portugueses só controlam um 
pequeno perímetro. Alguns bosques, a menos de um quilómetro de distância, 
continuam nas mãos dos rebeldes” (27/8/61). 

III. Resistência estabilizada
O Exército português, ao avançar para o Norte em colunas fortemente blin-
dadas, ao longo de estradas secas, encontrou pouca ou nenhuma resistência 
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nas aldeias e vilas por onde passava. Mas o seu controlo não ia além disso. 
O interior, a maior parte do qual composto por florestas muito densas, con-
tinuava nas mãos dos angolanos. À noite, o Exército barricava-se nas suas 
“conquistas”. Os relatórios desse período contam todos a mesma história. O 
New York Herald Tribune, publicou em 18/8/61: “É evidente, neste quartel-
-general, que o controlo do Exército português só se estende às estradas e às 
principais vilas e aldeias.” O correspondente do Observer informou, da fron-
teira do Congo, que o Exército português “se limita às surtidas, durante o dia, 
de Cuimba a São Salvador (…) os portugueses ainda não controlam a maior 
parte do interior. Contentam-se com policiá-lo a partir do ar” (20/8/61). A 
18 de setembro, o Christian Science Monitor relatou: “De momento, apesar 
do avanço de 27.000 soldados, as estradas principais na zona rebelde estão 
sujeitas a ser interrompidas a qualquer momento.” Entretanto, a concentra-
ção militar em Angola continuava (2000 soldados de infantaria saíram de 
Lisboa em 22/10/61, três companhias de atiradores especiais em 31/10/61). 

Depois, menos de dois meses após o “fim” da guerra ter sido proclamado 
oficialmente, a resistência angolana atacou de súbito a Norte do país. Em 27 
de novembro, “nova atividade terrorista” foi anunciada em cinco áreas intei-
ramente separadas: Luanda, Colu, Caxito, Ucua e Noqui. Foram lançados 
paraquedistas a nordeste de Luanda, enquanto a luta alastrava à região de 
Uíge (7/12/61). Houve vários ataques em volta de Carmona, Aldeia Viçosa, 
Quitala-Banga e na Serra Camarga (27/12/61). Luanda ficou cercada por 
postos militares, destacamentos nas estradas e unidades de observação em 
volta de todas as instalações de energia e de água (New York Times, 29/12/61).

Era evidente que a guerra, longe de terminada, entrara numa nova fase. 
Tendo de fazer frente ao avanço para o Norte do Exército português, a resis-
tência angolana reagrupara-se e redistribuíra as suas forças. Adotou, a partir 
de então, as táticas clássicas da guerra de guerrilha, com grande mobilidade 
na frente, retirada quando o inimigo avança, importuná-lo quando ele se 
detém, atacar quando se retira. Conforme um oficial português confessou 
algum tempo mais tarde:

“Os terroristas já não atacam em massa (…) dividem-se em grupos de cinquenta 
(…) atacam e retiram. É virtualmente impossível, com a nossa força tão reduzida, 
cercá-los e vencê-los” (New York Herald Tribune, 20/6/62).

Os comunicados oficiais portugueses ainda se referiam à “pacificação” 
do Norte, mas a imprensa estrangeira, pelo menos, mostrou poucas ilusões. 
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O Observer informou, a 11 de fevereiro: “Esta guerra ainda continua, não 
numa escala de grandes títulos de primeira página, porém num movimento 
inexorável, que só poderá ter um fim: o colapso da economia portuguesa (…).”

Seguiram-se emboscadas em província após província. No final de 
fevereiro, já havia luta em volta de Zalala, Songo, na estrada de Lucunga a 
Madimba, perto de Ambrizete, em Pedraboa, em Quixabe, Aldeia Viçosa, 
no rio Calambingo, na região de Bessa Monteiro, a leste (21/2/62). Houve 
logo depois ataques a Noqui e a Buela (3/3/62). Até as fontes mais lealmente 
pró-portuguesas começaram a tornar-se pessimistas. No primeiro aniversário 
da revolução, o Daily Telegraph informou de Léopoldville:

“Os esforços dos portugueses para desarticular os guerrilheiros, tanto por terra 
como pelo ar, falharam. A lucrativa colónia tornou-se um encargo para Portugal. 
Os observadores pensam que haverá uma longa guerra como a da Argélia, com 
a vitória nacionalista no horizonte.”

A guerra continuou durante abril, maio, junho e julho. A organização 
militar da resistência melhorava gradualmente e equipamento mais moderno 
começava, finalmente, a chegar-lhe às mãos. Em abril, o jornalista americano 
Arthur Herzog informou haver sentinelas e postos de observação ao longo 
de toda a área fronteiriça perto do Congo. As armas usadas ainda eram, na 
sua maioria, antigas espingardas de carregar pela boca, mas agora também 
já incluíam metralhadoras, espingardas e granadas. Os bombardeiros por-
tugueses fizeram inúmeras surtidas, metralhando e lançando bombas de 
fragmentação. O jornalista concluiu:

“Ao fim de um ano, a guerra em Angola está num impasse viciado. Os angolanos, 
embora mal armados e com discórdias internas, parecem ter o controlo do terri-
tório, enquanto os portugueses tentam destruí-los por meio de ataques aéreos.”

 Em maio, o próprio Exército português abandonou tacitamente o simu-
lacro de “pacificação”. Afirmou, então, que apenas um quinto de Angola se 
encontra nas mãos dos terroristas” (28/5/62). As lutas e os ataques conti-
nuaram: Quibala, Bessa Monteiro, Lufico (29/4/62), Dange, Uíge, Loge 
(11/5/62), Zalala, Quitexe (20/5/62), Toto, Ucua, Muxualuando (6/6/62), 
Noqui, Maquela (10/8/62). Em julho, o ministro da Aeronáutica português 
confessou publicamente em Luanda: “Teremos de manter as disposições de 
emergência durante, talvez, um longo período.” 
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Entretanto, a resistência recebia cada vez mais e melhor armamento. Em 
setembro, as unidades angolanas começaram a usar minas, bazucas e explosivos 
plásticos. Um campo de treino nacionalista foi montado perto de Thysville, 
no Congo, e oficiais da FLN regressaram da Tunísia para assumir o comando 
das áreas do Norte. Um correspondente do Observer referiu-se à organiza-
ção “impressionante” e ao moral na zona de combate, ao eficiente sistema 
de comunicações e de informação e, também, à qualidade e diversidade das 
novas armas e demais equipamentos. O relatório concluía com as seguintes 
palavras: “É evidente que os rebeldes estão a atuar vigorosamente em todo o 
território até à linha Luanda-Malange” (23/8/62). Um ano depois da ofensiva 
portuguesa no Norte, a resistência ainda estava ativa em todo o território que 
controlava quando a guerra começou. A frente de batalha resistira. 

Quando a guerra entrou no seu segundo ano, a incapacidade do Exército 
português para “limpar” qualquer parte da zona de combate de modo per-
manente tornou-se cada vez mais evidente. Cidades e vilas atacadas quando 
da eclosão da luta, em 1961, reaparecem constantemente nos comunicados 
militares de Luanda em 1963: Nambuangongo, Quitexe, Bessa Monteiro, 
Damba, Aldeia Viçosa. As forças angolanas investiram contra Vila General 
Freire em junho. Uma semana característica de julho assistiu a repetidos 
combates na área do Alto Dange, patrulhas da força aérea sobre a cordilheira 
de Ganda, ações terrestres na região dos Dembos e uma emboscada perto 
de Tenzazenha, enquanto seis transportes de tropas saíram de Lisboa com 
novos contingentes para renderem as unidades de combate em Angola (10 
a 17/7/63). Em agosto, um jornalista britânico viajou pelas províncias do 
Norte e deu-nos uma imagem nítida da situação: 

“O Exército não conseguiu submeter a zona de atividade rebelde desde o verão 
passado. Essa área é uma terra de ninguém, onde qualquer civil encontrado 
fora dos acampamentos militares é um inimigo (…). Vai na direção sul, a partir 
da fronteira do Congo até um ponto a cerca de 110 km ao norte de Luanda, no 
litoral atlântico. Pretender submeter essa zona equivale a querer fazer a qua-
dratura do círculo. A população que se oculta na floresta tem de ser trazida de 
volta e estabelecida sob controlo português. Sem o auxílio dela, creem os por-
tugueses, a atividade armada dos rebeldes extinguir-se-ia. Ao mesmo tempo, 
são alvos militares, abatidos se fogem, capturados e forçados a falar se o não 
fizerem. Bembe, uma pequena cidade dentro da zona, tinha 12.000 habitantes 
antes da rebelião. Hoje, o administrador civil diz não ter a quem administrar. 
No ano passado, ele disse o mesmo. Em Bembe vivem quarenta angolanos, um 
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padeiro português, dois armazenistas, ao lado de duas companhias de soldados 
robustos e intrépidos, nos seus uniformes camuflados (…)” (Observer, Serviço 
de Noticiário Estrangeiro, 20.8.63). 
A confiança e pretensões dos oficiais portugueses diminuíam agora visi-

velmente. Dois meses depois, o tenente-coronel Castro Assunção, chefe do 
Estado-Maior Adjunto em Angola, deu uma entrevista à imprensa de Luanda. 
Anunciou que o Exército português podia esmagar os rebeldes “num ano” 
desde que estes “não recebam mais auxílio estrangeiro”. As unidades angola-
nas, disse ele, tinham-se infiltrado substancialmente no triângulo de território 
entre Nambuangongo, Bembe e Bessa Monteiro. Admitiu que os rebeldes 
estavam agora muito melhor exercitados e relativamente bem armados com 
espingardas belgas, pistolas francesas e alemãs, minas antitanque britânicas, 
granadas italianas e explosivos russos (8.10.63).

 A luta prosseguiu sem esmorecimento. No final de outubro, foram noti-
ciados choques a leste de Catete, na serra do Uíge, perto de S. Salvador, na 
área dos Dembos. Em dezembro, colunas angolanas atacaram Noqui, Bessa 
Monteiro, S. Salvador, Bembe e Ucua. Nos últimos dias do ano, um corres-
pondente do New York Times que acabara de passar duas semanas com o 
comando angolano do setor de Ganda telegrafou uma reportagem eloquente, 
na qual descreveu a situação e estratégia da resistência angolana: 

“Quase todas as noites, uma coluna de rebeldes angolanos infiltra-se pela fronteira 
do Congo. Os rebeldes destinam-se aos acampamentos secretos aqui existentes, no 
Norte de Angola. Levam com eles minas, morteiros, bazucas e novas espingardas 
automáticas (…). O avanço é impulsionado por 7500 homens disciplinados do 
exército de libertação, com armas modernas recebidas do exterior (…). Todo o 
caráter da rebelião mudou. Hoje, as tropas do exército de libertação são forma-
das por soldados que passaram por um rigoroso treino básico no Acampamento 
Kinkuzu, situado no Congo (…). O Acampamento Kinkuzu fornece agora reforços 
aos rebeldes angolanos, a uma média de 2200 homens a cada oito semanas (…)”. 

O relato prossegue revelando o notável moral e a determinação militar 
dos combatentes angolanos: 

“Os líderes militares angolanos, como António Muandazi, de 32 anos, que exerce 
aqui o comando, na serra da Ganda, uns 100 km para o interior, não tem ilu-
sões sobre uma nítida vitória. Disse ele: ‘A guerra aqui é como na Argélia. Não 
podemos bater os portugueses em campo aberto, mas podemos desgastá-los, 
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até que os políticos se disponham a conversar.’ E acrescentou: ‘É uma guerra 
de vontades. Os argelinos tiveram de esperar sete anos, antes que os franceses 
desistissem. A nossa determinação é idêntica.’ O comandante Muandazi falou 
sentado atrás de uma escrivaninha no escritório da cubata que lhe servia de 
quartel-general na serra da Ganda. Um escriturário datilografava cópias, a papel 
químico, das ordens do dia. Lá fora, formavam soldados numa parada camuflada 
por gigantescas árvores singa-singa. Próximo, havia vinte e cinco barracões, três 
depósitos de materiais e abastecimentos e uma enfermaria de oito camas, com 
duas ordenanças mas sem quaisquer produtos farmacêuticos, exceto um frasco 
de tintura de iodo e aspirinas … Todos os soldados são voluntários. Quando um 
soldado se incorpora, jura servir até à conquista da independência. Não têm salá-
rio (…). Apesar da dureza da vida, o moral é elevado (…). A fome é companheira 
constante, pois o Exército vive totalmente do que a terra lhe dá. Frequentemente, 
os soldados marcham durante dois ou três dias, apenas com alguns punhados de 
farinha de mandioca para comer (…).
Uma coluna da ‘Juventude’ rebelde irrompeu no acampamento, vinda do distrito 
de Nambuangongo, após uma marcha de doze dias a partir do sul. Há mais de 
dez mil membros da ‘Juventude’ em Angola, todos entre as idades de quinze a 
trinta e cinco anos (…). Desempenham um papel fundamental como brigada de 
transportes do Exército (…). Algum dia serão aceites no Exército regular, mas 
devem esperar até haver vagas para eles no Acampamento Kinkuzu. Os homens 
de Nambuangongo chegaram andrajosos. Muitos vinham descalços, e as solas dos 
pés sangravam. Descansaram aqui apenas quinze minutos e depois continuaram 
na direção do Congo, com instruções para recolherem cem novas espingardas e 
regressarem imediatamente a Nambuangongo. Isto correspondia a uma marcha 
de ida e volta de mais de 640 km. O líder do grupo, Sebastião Kwilu, de 24 anos, 
afirmou considerar a missão como ‘de rotina’ (…). 
Tudo isto deixa o observador estrangeiro com uma única e predominante impres-
são: o fluxo de armas da Argélia e o uso do Congo como base são indispensáveis 
à rebelião, mas a sua mais importante fonte impulsionadora emana do próprio 
povo angolano.” 

Finalmente, e talvez o mais importante de tudo, nas suas implicações 
futuras, a reportagem revela uma política cada vez mais radical e uma cons-
ciência social entre os angolanos: 

“António Muandazi comanda mais de mil homens. Contudo, o seu uniforme 
é idêntico ao de um soldado raso. Nenhum membro do exército de libertação 
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ostenta qualquer insígnia identificadora. Os oficiais e os seus homens tratam-se 
indistintamente entre si como ‘camaradas’, um termo que tomaram de emprés-
timo aos argelinos. Disse o comandante Muandazi: ‘As tropas sabem quem é 
quem. Depois da independência poderemos ter um exército regular, com galões 
e divisas e, sem dúvida alguém inventará até umas quantas condecorações. Mas 
agora não.’ O seu comentário reflete um espírito que constitui a força motiva-
dora deste exército: todos os homens compartilham igualmente as vicissitudes 
da guerra e, embora existam sargentos e oficiais para comandar e chefiar, o 
grau hierárquico não concede privilégios especiais (…). Numa coisa os rebeldes 
concordam unanimemente: é que a Angola do pós-independência não poderá 
converter-se noutro Congo. ‘Os congoleses apenas bateram o pé meia dúzia de 
vezes, e isso bastou para ganharem a independência’, diz Carlos Almeida, um 
alistado rebelde. ‘Mas agora que têm? Funcionários que se deixam subornar 
por elevadas somas e conduzem grandes automóveis.’ E um sargento acrescen-
tou: ‘Esta guerra ensinou-nos a respeitar três coisas: trabalho duro, disciplina e 
sacrifício. Os nossos chefes sabem que se não forem fiéis a essas três coisas, não 
durarão muito tempo’.”

A luta pela libertação nacional estava a criar uma nova espécie de força 
em Angola. Em 1964, a guerra transformara a resistência angolana. Começara 
quase como uma intentona sem consequências. Transformara-se numa rebe-
lião. E agora já era um verdadeiro exército. 

Numa análise já clássica, o vietnamita Truong Chinh dividiu a típica guerra 
de libertação nacional em três fases principais. A rebelião súbita obtém êxi-
tos iniciais devido em grande parte à surpresa. Segue-se uma concentração 
militar colonial e o início da primeira verdadeira fase, o período “defensivo”: 
perda, por parte dos revolucionários, de aldeias e vilas, retirada para uma 
região impenetrável, falsas concessões ou criação de governos fantoches pela 
administração colonial. 

As guerras do Vietname, da Indonésia e de Angola tiveram todas o mesmo 
padrão inicial. A insurreição de 15 de março ganhou o controlo de regiões 
muito vastas do Norte de Angola. Os portugueses foram mais lentos a reagir 
do que os franceses, e levaram quatro meses a completar uma concentração 
suficiente que lhes permitisse avançar para o norte de Luanda. Nesta crise, o 
ultracolonialismo manteve-se verdadeiro no seu caráter. A sua reação militar 
em face da revolta foi um testemunho final e cruel da sua natureza essencial 
agora na sua última hora, reduzido à forma mais elementar. Incapaz de montar 
uma força expedicionária viável para reconquistar o Norte de Angola, devido 
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à debilidade da sua arcaica máquina militar, o Exército português recorreu 
aos bombardeamentos em massa das populações indefesas. Durante quatro 
meses, a região ficou em mãos angolanas, enquanto os bombardeamentos 
portugueses sobrevoavam incessantemente o território, destruindo planta-
ções e aldeias. O sistema colonial terminava num paroxismo de impotência 
e selvajaria. 

Em julho, o Exército estava, por fim, pronto para marchar para o Norte, 
e o período “defensivo” dos nacionalistas começou. Em outubro, como já 
vimos, as tropas portuguesas “recuperaram o controlo formal de todo o ter-
ritório até à fronteira congolesa. Na retaguarda da frente de batalha, foram 
feitas as habituais “concessões” derrisórias tal como os franceses as fizeram 
no Vietname e na Argélia, e os holandeses na Indonésia. Foram anunciados 
“conselhos” das aldeias e fizeram-se algumas revisões no Código de Trabalho; 
o indigenato foi abolido, e a população africana da colónia adquiriu a mesma 
condição formal dos brancos. 

Truong Chinh chamou à segunda fase da guerra “resistência estabilizada”. 
O movimento de libertação nacional adapta-se ao novo padrão de luta, domina 
as táticas de guerrilha e consolida a sua disciplina e unidade. As perdas são 
pesadas, mas a estabilidade económica e social da colónia é eficazmente 
abalada. No final de 1961, a resistência angolana já se dedicava, com êxito, 
a essas táticas. Tal como testemunharam diversos oficiais portugueses, as 
suas unidades haviam-se tornado mais pequenas e a sua ação passou a ser 
dirigida contra objetivos económicos e comunicações, de preferência em 
vilas ou aldeias. Enquanto os bombardeiros recomeçavam as suas surtidas, 
o Exército português permanecia imobilizado nas suas posições no Norte, e 
os ataques da guerrilha multiplicaram-se. 

O Exército português tinha menos possibilidades de consolidar a sua 
campanha de verão de 1961 do que os próprios exércitos francês ou holandês 
depois das inicialmente ‘“brilhantes” campanhas no Vietname, em 1946, na 
Indonésia, em 1947 e 1949, e na Argélia em 1956. Não parece provável que se 
possa estabelecer um Plano Challe para Angola. As linhas de comunicações 
portuguesas são dez vezes mais longas do que eram as francesas na Argélia. A 
zona potencial de combate é três vezes maior. Não há possibilidade de obter 
elementos colaboracionistas entre a população angolana, como os franceses 
puderam fazer no Vietname e os holandeses na Indonésia. As florestas húmi-
das de Angola oferecem melhor proteção para a atividade dos guerrilheiros 
na região do Norte do que ofereceram os maciços magrebinos. Ao mesmo 
tempo, a vastidão do império português representa uma ameaça perigosa 
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de dispersão das suas forças armadas, cujo total é apenas de 79.000 homens 
(Exército, 58.000; Marinha, 8000; Força Aérea, 12.500). Uma revolta séria 
em Moçambique tornaria provavelmente impossível a posição portuguesa 
em Angola. Finalmente, o dilapidado Exército português, cuja experiência de 
combate em 45 anos se limitou à presença solitária de uma brigada junto do 
Exército nazi na frente russa, é uma débil sombra do seu equivalente francês.

A fase final da revolução nacional é a “ofensiva”. A impotência do Exército 
colonial para alcançar uma verdadeira vitória militar torna-se evidente, interna 
e internacionalmente. O moral do Exército e do Governo desintegra-se. As 
pressões políticas internacionais adquirem importância primordial. Por um 
lado, a coordenação e as démarches diplomáticas isolam cada vez mais o poder 
colonial da opinião mundial. Por outro lado, o auxílio militar e económico 
ao exército de libertação começa a ou ameaça tomar maiores proporções. 
Frente a este duplo processo de internacionalização, a coragem do poder 
colonial cede, e as negociações que conduzirão à independência são iniciadas 
de má vontade, muitas vezes anunciadas com alterações no regime político 
doméstico. As guerras do Vietname, da Argélia e da Indonésia terminaram 
todas da mesma forma. Os nacionalistas angolanos estão bem ao corrente 
desta parábola clássica da descolonização. As suas perspetivas estratégicas 
foram apresentadas incisiva e lucidamente nas palavras de um dos seus líde-
res em agosto de 1961: “A vitória, para nós, reside simplesmente na nossa 
capacidade de continuar a guerra. E isso garanto-vos que podemos fazer. No 
final, os portugueses serão forçados a negociar connosco. Um acordo político 
levar-nos-á à independência.”

V. Perspetivas
O ultracolonialismo, na agonia final, tem as suas próprias vantagens. Não é 
prejudicado por qualquer oposição doméstica articulada. Pode impor uma 
quase total censura às notícias da área colonial revoltada. Possui forças arma-
das profissionalmente treinadas para exercer a repressão. Tem tanto os meios 
como a estrutura para agir com a máxima severidade. Pode organizar uma 
guerra de extermínio mais facilmente do que qualquer colonialismo “normal”: 
a campanha portuguesa em Angola não teria sido possível para qualquer 
outra potência colonial europeia, incluindo a França. Simultaneamente, a 
outra característica polar do colonialismo português, o seu primitivismo, 
contradiz e mina as vantagens do seu extremismo, tornando Portugal mais 
vulnerável e o imperialismo português mais frágil do que qualquer dos seus 
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pares em todo o mundo. Desde os princípios de 1961 em diante foram postos 
em marcha uma série de fatores determinantes, relativamente independentes 
das flutuações da atividade militar e que, mais tarde ou mais cedo, acabarão 
por provocar o fim do império português em África. Estes revelam a última 
metamorfose e anunciam o resultado final do arcaísmo que tem caracterizado 
o colonialismo português desde o século XIX.

1. Internacional 
A insurreição foi organizada para coincidir exatamente com o debate do 
Conselho de Segurança sobre Angola, em 15 de março. Foi então que os 
Estados Unidos fizeram o seu espetacular volte-face e, pela primeira vez desde 
a agressão do Suez em 1956, votaram contra um aliado ocidental sobre uma 
questão colonial. Esse foi um golpe duro para o regime de Salazar, o que se 
verificou imediatamente pelos distúrbios oficialmente inspirados contra a 
Embaixada dos EUA em Lisboa e a mais espontânea ação dos colonos, em 
Luanda, contra o consulado dos Estados Unidos. A nova política norte-a-
mericana foi um reflexo da astuta compreensão da administração Kennedy 
do irresistível avanço da descolonização em África e na Ásia (na América 
Latina, onde a sua própria soberania estava em jogo, a questão foi diferente) 
e da crescente força e influência do bloco oriental. 

A política tradicional dos Estados Unidos para com Portugal fora antes 
baseada em considerações puramente militares e políticas. O New York Times 
escreveu em 16 de fevereiro, antes de ter começado a insurreição no Norte:

“O governo de Salazar está pronto a oferecer instalações militares aos Estados 
Unidos em ambos os territórios (i.e. Angola e Moçambique). É sabido que atual-
mente o Pentágono considera ambas as áreas como tendo uma grande impor-
tância potencial em caso de guerra, sobretudo do ponto de vista da Marinha.”

 Na véspera da própria insurreição, o Christian Science Monitor comentou, 
salientando a interdependência global da estratégia ocidental:

“O direito de usar os Açores como base aérea, de acordo com um tratado com 
Portugal, tem sido muito defendido pelas autoridades militares dos Estados 
Unidos. O aeroporto dos Açores foi muito útil durante a crise do Líbano.”
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Quase dois meses depois de iniciada a insurreição, o Times de Londres 
escreveu abertamente:

“As 960 milhas de costa atlântica de Angola são de grande vantagem para a defesa 
do Atlântico. As vastas possibilidades da província, como um depósito mundial 
de carne e cereais e de fornecimentos essenciais como o petróleo e os minerais, 
são de grande importância para o Ocidente” (5/6/61).

Essas considerações ainda vigoravam, é evidente, no Departamento de 
Estado, onde se travava uma luta acesa sobre a política dos Estados Unidos 
em relação a Portugal. Em 20 de abril, uma resolução afro-asiática foi apre-
sentada na Assembleia Geral, repetindo em termos idênticos o pedido feito 
pelo Conselho de Segurança a Portugal, para que os portugueses iniciassem 
a descolonização e propondo a criação de uma subcomissão para investigar 
a situação em Angola e expô-la à Assembleia Geral. Na votação, Stevenson 
repetiu a sua atitude de março, mas a invasão cubana havia ocorrido uma 
semana antes, e o voto dos Estados Unidos, naturalmente, impressionou 
poucos delegados. A resolução afro-asiática foi aprovada por uma maioria 
quase unânime: 79-2, com apenas a Espanha e a África do Sul votando con-
tra ela. Uma comissão composta pelos representantes da Bolívia, Daomé, 
Finlândia, Malásia e Sudão foi nomeada para estudar a situação angolana 
e fazer um relatório sobre ela. O Governo português recusou a entrada em 
Angola a essa comissão, e esta teve de seguir para Léopoldville, em julho, que 
era o ponto mais próximo de onde poderia conduzir as suas investigações. 

À medida que as informações sobre a guerra de extermínio em Angola 
começaram a ser conhecidas pelo mundo, o choque e a ira internacionais 
foram intensos e quase universais. Em 31 de maio, quarenta nações afro-a-
siáticas, Chipre e a Jugoslávia requereram uma reunião urgente do Conselho 
de Segurança para considerar a situação em Angola. Em 6 de junho, quando 
o Conselho se reuniu, o delegado da Libéria apresentou uma moção que exi-
gia às autoridades portuguesas que “desistissem imediatamente das medidas 
repressivas”, autorizassem a entrada da comissão de investigação e começas-
sem a dar cumprimento à Resolução da Assembleia Geral de dezembro de 
1960, que insistira sobre a descolonização imediata e universal. As manobras 
americanas foram instrumentais num sério enfraquecimento do texto da 
resolução. Conforme o New York Times relatou em 7 de julho:
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“Anteriormente à reunião de hoje, as nações asiáticas e africanas discutiram a 
possibilidade de provocar sanções económicas contra Portugal. Mas na espe-
rança de ganhar o apoio dos Estados Unidos, suavizaram as suas exigências mais 
de uma vez, acabando mesmo por eliminar o pedido específico de que Portugal 
autorizasse a entrada de investigadores” (7/6/61).

O mesmo relatório tornou bem clara a base da nova política colonial da 
administração:

“A quebra de Washington com a sua atitude anterior e com os seus principais 
aliados na questão de Angola já complicou as operações da NATO. Todavia, 
qualquer decisão dos Estados Unidos, agora, para bater em retirada e não apoiar 
a resolução afro-asiática, justificaria as acusações soviéticas de que o apoio prévio 
de Washington para auxiliar os povos coloniais fora meramente ‘oportunista’.”

Inspirado por essa renovação dos princípios de Jefferson, o delegado 
dos Estados Unidos, Yost, votou a favor da resolução afro-asiática, que 
obteve nove votos contra zero, com abstenções da Grã-Bretanha e da França. 
Contudo uma resolução soviética, que era uma condenação direta da ação 
portuguesa em Angola, não recebeu o apoio americano. Só assegurou quatro 
votos a favor (URSS, Ceilão, RAU, Libéria) para três contra (Reino Unido, 
França, Formosa), com quatro abstenções (Estados Unidos, Chile, Equador, 
Turquia). Mas o efeito cumulativo da resolução de abril da Assembleia Geral 
e da resolução do Conselho de Segurança parecia grave para Portugal. 

Colocada numa quarentena internacional bem evidente, Lisboa reagiu 
tentando desesperadamente formar alianças com outros Estados em posi-
ções semelhantes. Em 20 de maio, Salazar, grato pelo voto da Espanha nas 
Nações Unidas em abril, viajou até à fronteira espanhola para conferenciar 
com Franco, e os dois líderes discutiram o progresso do comunismo em 
África. Não tardou muito para que o outro defensor solitário de Portugal nas 
Nações Unidas, a África do Sul, entrasse em contacto com Portugal. Durante 
uma visita discreta no começo de julho, o ministro da Defesa da África do 
Sul, Fouché, conferenciou com o seu correspondente em Lisboa (4/7/61). É 
quase certo que os portugueses tenham, nessa altura, pedido auxílio militar. 
O comunicado oficial não fez menção do caso, mas informações do Sudoeste 
Africano indicaram uma intensificação e coordenação da sua atividade militar. 
O correspondente do Observer em Windhoek telegrafou:
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“Nas últimas três semanas, as forças de segurança da África do Sul moveram-se 
para a Ovambolândia, agora ocupada como parte da ‘zona de policiamento’ 
do Sudoeste Africano. Aviões, operando a partir de dois aeródromos, um em 
Caprivi e o outro em Ohopoho, no ocidente, começaram a patrulhar a região 
para procurar refugiados angolanos e infiltrados. 
Unidades dessa coluna de observação, enviadas de Potchefstroom, perto de 
Pretória, patrulham toda a área, em colaboração com a polícia portuguesa. 
Estão a ser construídos dezasseis postos de polícia permanentes, todos ligados 
por rádio. A base de defesa de Walvis Bay, que é território da República, embora 
administrada pelo Sudoeste Africano, deverá receber uma guarnição de 1500 
soldados regulares nos próximos meses. O seu aeroporto está a ser ampliado 
para permitir que eles sejam transportados para a fronteira angolana em menos 
de duas horas.
A situação causou certo choque na população civil e na própria cidade de 
Windhoek, com uma população europeia de 20.000, existem agora cerca de 
15.000 armas registadas em mãos de civis” (2/7/61).

Entretanto, eram realizados grandes esforços para ativar a “mais antiga 
aliança de Portugal” com o Reino Unido. A Grã-Bretanha votara contra a 
resolução de março do Conselho de Segurança, abstivera-se na resolução da 
Assembleia Geral de abril e na resolução da Libéria no Conselho de Segurança, 
em junho, e votara contra a resolução soviética de junho. As atitudes de sim-
patia e de solidariedade continuaram durante todo o verão. Em 15 de maio, 
o navio britânico HMS Leopard chegou a Luanda, vindo de Freetown e de 
Lagos, numa “visita de boa vontade”, com o comandante da esquadra britâ-
nica do Atlântico Sul a bordo. Em 16 de maio, o cônsul britânico de São Paulo 
recusou ao membro da oposição portuguesa Henrique Galvão um visto de 
entrada na Grã-Bretanha. Em 26 de maio, Lorde Home chegou a Lisboa para 
conferenciar, numa outra visita de boa vontade. A discussão foi prolongada 
e “cordial”. O ministro dos Estrangeiros britânico comentou que a política 
portuguesa em África, tal como a da Grã-Bretanha, era baseada no respeito 
pela personalidade humana. O Diário de Notícias retribuiu o cumprimento: 
“Lorde Home é um gentleman. Não é por acaso que esta profunda palavra 
inglesa não pode ser traduzida em qualquer outro idioma.” O que isso tudo 
significava tornou-se evidente algumas semanas mais tarde: condescendência 
no genocídio. Em 15 de junho, o Governo de Macmillan recusou cancelar ou 
adiar os exercícios de treino da 19ª Brigada da NATO no Norte de Portugal. 
Em 16 de junho, seis fragatas da Sétima Flotilha da Esquadra Metropolitana 
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entraram em Lisboa, depois de exercícios navais com a Marinha e a Força 
Aérea portuguesas. E, em 17 de junho, foi anunciada a venda a Portugal de 
duas fragatas da classe Bay, completamente modernizadas e equipadas, do 
tipo que foi usado na guerra da Coreia.

 À medida que os gestos de solidariedade se multiplicavam, foi-se dando 
uma tempestade de críticas por parte de organizações políticas, religiosas e 
sociais da Grã-Bretanha. Em face de uma oposição esmagadora, o Governo 
Macmillan bateu ligeiramente em retirada: os exercícios militares conjuntos 
foram cancelados e uma “comissão de investigação” foi enviada para analisar 
a guerra angolana. A comissão era constituída por um coronel e um capitão 
de grupo: o primeiro era o adido militar em Lisboa, e o segundo, adido aéreo 
em Madrid. Os resultados dessa investigação não foram tornados públicos. 
Entretanto, o Partido Trabalhista invocou o exemplo dos Estados Unidos 
para mostrar ao Governo que estava politicamente errado. Gaitskell disse na 
Câmara dos Comuns, em 5 de julho: “A sua política (i.e. do Governo) tem sido 
ridícula, apesar de os seus objetivos fundamentais serem bastante plausíveis.” 
Acrescentou, depois, ingenuamente: “O nosso maior argumento contra a 
ameaça comunista é continuarmos a gozar de democracia e liberdade e não 
querermos perdê-las. Se eliminarmos o argumento eliminando a democra-
cia, pouco valeremos.” A resposta do Governo devolveu-o à realidade: “A 
solidariedade da NATO é o pilar da política de defesa do Governo. Nenhum 
Estado abandonou a NATO desde a sua formação, e se a unidade essencial 
da Aliança fosse prejudicada pela retirada de um membro, os efeitos desas-
trosos daí advindos seriam de grande importância” (5/7/61).

A oposição continuou, porém, e em julho, o Governo foi obrigado a 
proibir a venda de mais armas a Portugal. Mas a sua política diplomática 
básica não se alterara: em outubro, Galvão, depois de uma receção triunfal na 
Suécia, aterrou no aeroporto de Londres, tendo recebido ordem de prisão, 
como qualquer criminoso, e sido deportado imediatamente. A Grã-Bretanha 
estava a ser impossibilitada de prestar apoio material a Salazar, mas o seu 
apoio diplomático continuava 

Espanha, África do Sul, Grã-Bretanha … e Catanga. Esta aliança deu-
-se no final de julho. Desde o início da separação do Catanga, o regime 
de Elizabethville (32) ficara virtualmente dependente do caminho de ferro 
Lobito-Benguela para o transporte da produção da Union Minière, que finan-
ciara essa separação. Com a Voie Nationale congolesa (Elizabethville-Port 

 (32)  Hoje Lubumbashi, na República Democrática do Congo (NT).
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Francqui-Léopoldville-Matadi) fechada, o caminho de ferro de Benguela era 
o único sistema de comunicação do Catanga com o mundo capitalista do exte-
rior. Logo no início do outono de 1960, o ministro dos Negócios Estrangeiros 
do Catanga, Kimba, visitara Lisboa. Os observadores estranharam, por certo, 
que Tshombé não tivesse condenado o extermínio racial dos africanos por 
parte de uma potência colonial branca. A verdade é que se deu o oposto. A 
ação do Exército português no Norte de Angola inspirou a Tshombé as maio-
res expressões de louvor a Portugal. Depois de visitar o pavilhão de Angola 
na feira internacional de Elizabethville, disse ao correspondente especial do 
Comércio de Luanda o seguinte: “Os portugueses e os catangueses formam, na 
África, pelo seu modo de vida comum multirracial, a única frente indestrutível 
que a ambição comunista não pode abalar.” Kimba, durante um discurso na 
mesma ocasião, manifestou a sua gratidão para com a confiança portuguesa 
no futuro do Catanga, falando no pavilhão angolano da feira: “Como sabeis, 
a nossa política é igual à vossa; não tomamos em consideração a cor da pele 
de um homem.” O próprio Tshombé resumiu assim a posição: “As questões 
entre os nossos países ainda não estão todas totalmente claras, exceto num 
ponto: temos as mesmas ideias e lutamos pelo mesmo ideal. O resto virá 
depois dos debates entre as autoridades responsáveis” (26/7/61).

Entretanto, o mundo afro-asiático ficava crescentemente irritado, uma 
irritação que encontrou expressão feroz na Conferência de Belgrado, em 
setembro. A Conferência denunciou “as medidas intoleráveis de repressão 
exercidas pelas autoridades coloniais portuguesas contra o povo angolano” 
e pediu a “todas as nações pacíficas, particularmente aos Estados-membros 
das Nações Unidas, que auxiliassem o povo angolano a estabelecer sem mais 
demoras um Estado livre e independente”. Ao mesmo tempo, o New York 
Times relatou de Belgrado que “auxílio concreto aos nacionalistas na Argélia 
e em Angola fora prometido pelos governos representados na Conferência. 
Fontes seguras afirmaram que o auxílio seria ‘diplomático e prático’ (…).” 

Quando as Nações Unidas se voltaram a reunir, para a 64ª sessão, em 
dezembro, tinham diante de si o relatório sobre Angola, que fora preparado 
pela comissão de investigação. O relatório confirmava unanimemente que a 
insurreição fora causada por “razões genuínas”. Exigia a Portugal que proce-
desse a “reformas drásticas” para preparar o território para o autogoverno. 
Declarava também que a situação em Angola estava a deteriorar-se e cons-
tituía uma ameaça para a paz e a segurança internacionais. Parecia iminente 
uma condenação amarga de Portugal. Os Estados Unidos, contudo, estavam 
determinados a impedir isso. Conforme o New York Times comentou mais 
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tarde, em 15 de janeiro: “Os Estados Unidos (…) procurarão uma resolução 
moderada num esforço para evitar que Portugal seja isolado ainda mais, 
segundo as palavras de uma fonte bem informada.” 

Assim, quando o bloco afro-asiático se reuniu para preparar uma resolução 
sobre Angola, a pressão dos Estados Unidos já era muito intensa. Seguiu-se 
uma longa demora, enquanto o texto da resolução era progressivamente 
diluído para contentar Washington. A administração Kennedy recusou qual-
quer “condenação” de Portugal. Em vez disso, a resolução só devia “lamentar 
profundamente” a “ação armada” de Portugal (New York Times, 24/1/62). 
As suas maiores exigências eram que Portugal “desistisse imediatamente das 
suas medidas repressivas”, que libertasse todos os presos políticos e criasse 
instituições políticas representativas nascidas de eleições livres, com a perspe-
tiva da “transferência do poder para o povo de Angola”. O delegado britânico 
lamentou mais tarde o “tom extravagante” dessa resolução, dizendo que o 
pedido de libertação dos prisioneiros políticos era “irrealista”. 

Entretanto a Polónia e a Bulgária apresentaram uma resolução condenando 
severamente Portugal pela sua ação de extermínio em Angola, pedindo ao 
Conselho de Segurança que considerasse a possibilidade de sanções econó-
micas contra o país. O delegado da Checoslováquia, Kenka, comentou com 
muita precisão que a diferença entre as duas resoluções era que uma queria 
auxiliar Portugal e a outra apoiar os angolanos. Em 3 de janeiro, procedeu-
-se à votação. A resolução da Polónia e da Bulgária foi derrotada por 26 
votos contra 43, com 32 abstenções. Além do bloco oriental, as nações que 
votaram a favor foram Camarões, Etiópia, Senegal, Somália, Sudão, Gana, 
Guiné, Mali, Tanganica, Marrocos, Iraque, RAU, Índia, Indonésia, Cuba e 
Jugoslávia. A resolução afro-asiática foi aprovada com 99 votos a favor e dois 
contra (Espanha e África do Sul), com a abstenção da França. Os Estados 
Unidos só votaram a favor da resolução depois de Stevenson ter assegurado 
a retirada de uma cláusula exigindo que a Comissão de Descolonização 
das Nações Unidas desse atenção urgente à questão de Angola, com vista à 
“rápida independência do povo de Angola”. A palavra “independência” era 
demasiado forte para os Estados Unidos. 

No decurso de 1962 e primeiros meses de 1963, nenhuma nova ação foi 
empreendida pelas Nações Unidas a respeito das colónias portuguesas. A 
guerra em Angola desapareceu das manchetes da imprensa mundial; a guerra 
na Guiné ainda não as atingira. O auge da luta pela independência da Argélia, 
as ações das Nações Unidas no Catanga, a crise das Caraíbas, dominaram a 
atenção internacional. Assim, só em julho de 1963 o Conselho de Segurança 
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voltou a debater a questão do colonialismo português, mediante uma queixa 
apresentada pelos países africanos de que a política de Portugal nas suas coló-
nias constituía uma ameaça para a paz mundial. Desta vez, o Gana solicitou que 
Portugal fosse suspenso de membro das Nações Unidas, a menos que iniciasse 
negociações no sentido de conduzir à independência das suas colónias por 
volta de 17 de setembro, quando a 64ª Assembleia Geral desse início aos seus 
trabalhos. Essa manobra suscitou intensa oposição ocidental, resultando em 
que, quando a moção final africana, proposta pelo Gana, Marrocos e Filipinas, 
foi submetida a redação final, já não continha aquela exigência inicial. Em 
vez disso, a resolução aprovada simplesmente concluía que a situação nas 
colónias “perturbava seriamente” a paz na África e solicitava uma interdição 
no fornecimento de armas destinadas à repressão nas colónias portuguesas. 
Exortava Portugal a retirar todas as tropas das suas colónias, a conceder uma 
amnistia incondicional, a autorizar os partidos políticos, a negociar com os 
nacionalistas e a conceder, imediatamente depois, a independência. A dele-
gação soviética, que propusera sem êxito um boicote económico e político 
e o encerramento de todos os portos e aeroportos a Portugal, declarou que 
a resolução não ia suficientemente longe e que as emendas “introduzidas sob 
pressão dos aliados de Portugal” tinham-na enfraquecido de um modo crí-
tico. A URSS, contudo, votou a favor da resolução. As potências ocidentais, 
por outro lado, apesar da bem sucedida diluição das redações iniciais, ainda 
recusaram apoiar a moção. Esta foi finalmente votada por 8 contra 0; Gana, 
Marrocos, Filipinas, União Soviética, Noruega, Brasil, Venezuela e Formosa 
votaram a favor, os Estados Unidos, a Grã-Bretanha e a França abstiveram-se. 

No final de agosto, o secretário-geral das Nações Unidas, U Thant, que 
fora incumbido, pela resolução de julho, de relatar sobre o cumprimento da 
mesma por Portugal, escreveu ao Governo português solicitando-lhe que 
informasse o Conselho de Segurança, até 15 de setembro, sobre a sua deci-
são a respeito da moção aprovada. Portugal respondeu convidando U Thant 
a visitar Lisboa para conversações. U Thant declinou o convite em virtude 
de “prementes atividades”, mas enviou o subsecretário, o nigeriano Godfrey 
Amachree. O resultado da visita de Amachree foi uma sequência sem prece-
dentes de encontros entre o ministro dos Negócios Estrangeiros português, 
Franco Nogueira, e uma seleção de delegados africanos às Nações Unidas. 
O primeiro desses encontros teve lugar em Nova Iorque, a 17 de novembro 
de 1953. Duas semanas depois, a 2 de dezembro, U Thant publicou um rela-
tório oficial sobre as conversações, escrito por Amachree, que dedicou três 
páginas à exposição dos pontos de vista de Portugal, tal como expressos nas 
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conversações, e um parágrafo solitário ao ponto de vista africano. Deixando 
implícito que as discussões davam lugar à esperança de um acordo ulterior, 
o relator concluía manifestando a urgência da continuação das conversações. 

De facto, apesar das especulações da imprensa anglo americana de que 
Portugal estava a mostrar-se agora “razoável”, a posição de Portugal nessas 
conversações mantivera-se completamente inalterada; manteve tenazmente 
o mito das “províncias ultramarinas”. Os delegados africanos, furiosos com o 
relatório das Nações Unidas, votaram pelo rompimento das conversações. O 
jornal tunisino moderado Jeune Afrique comentou: “O relatório do secretá-
rio-geral parece ter precipitado um repúdio brutal das suas recomendações, 
tornando claro a U Thant que excedera os limites do seu mandato” (11 a 17 
de novembro de 1963).

Três semanas depois, a 27 de novembro, a Comissão de Mandatos da 
Assembleia Geral votou por 87 contra 3 (Portugal, Espanha e África do Sul) a 
convocação do Conselho de Segurança “para adotar as medidas necessárias” 
que dessem efeito às suas decisões tal como consubstanciado, em particular, 
na resolução de julho. Os Estados Unidos, Grã-Bretanha, França, Itália e 
Holanda abstiveram-se. A 3 de dezembro, a Assembleia Geral votou por 91 
contra 2 uma moção quase idêntica, solicitando ao Conselho de Segurança 
o estudo da situação nas colónias portuguesas e as medidas necessárias para 
garantir o cumprimento das suas próprias decisões. Nessa altura, a vacuidade 
das resoluções desse género era já evidente para todos. O debate que se seguiu 
no Conselho de Segurança foi uma formalidade: numa reductio ad absur-
dum de repetição e futilidade, os patrocinadores da moção de julho – Gana, 
Marrocos e as Filipinas – propuseram uma nova resolução, “deplorando” ape-
nas a negativa portuguesa de cumprir a moção anterior e exortando Portugal 
a respeitá-la daí em diante. A moção foi votada por 10 contra O, com a abs-
tenção da França. A quase unanimidade da moção refletia a sua nulidade. A 
delegação soviética denunciou a resolução como “fraca e inapropriada’“, mas 
votou favoravelmente, numa declarada deferência pelos desejos dos Estados 
africanos. Os Estados Unidos e a Grã-Bretanha tentaram, sem êxito, retirar 
a expressão “deplorando”, negando-se a reforçar a resolução como injuriosa 
para Portugal, e abstiveram-se de votar nesse capítulo. Quase três anos após 
o começo da rebelião em Angola e um ano depois da da Guiné, tal era a soma 
final da ação das Nações Unidas. A ineficácia dos gestos verbais destinados 
ao consumo neocolonial era inconfundível. O apoio ocidental a Portugal, ao 
contrário de enfraquecer com o decorrer do tempo, tornara-se mais flexível e 
efetivo, à medida que a indignação internacional dos primeiros meses sobre 
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a guerra angolana se atenuava. O equilíbrio real de forças nas Nações Unidas 
dificilmente poderia ser mais nitidamente revelado do que na firme erosão 
e neutralização da pressão afro-asiática contra Portugal. Nenhuma solução 
internacional para a guerra angolana fora conseguida pelas Nações Unidas. 
Um plano de ação radicalmente diferente era agora necessário. 

2. África 
Poderia a unidade africana vencer onde a legalidade da Nações Unidas fracas-
sara? Poderiam os Estados africanos dar um conteúdo concreto e material aos 
ideais da solidariedade continental? Após o malogro da intervenção diplomá-
tica nas Nações Unidas, era inevitável que a próxima fase da luta internacional 
entre Portugal e os africanos de Angola, da Guiné e de Moçambique tivesse 
como arena as instituições e iniciativas do pan-africanismo. A assistência 
africana à luta angolana data quase do início da própria insurreição. Mas até 
finais de 1962 manteve-se bastante limitada. A República Congolesa, por ins-
piração de Lumumba, permitira o estabelecimento de partidos nacionalistas 
angolanos em Léopoldville quase desde o momento da própria independên-
cia do ex-Congo Belga. Depois, autorizou que a direção efetiva da guerra 
fosse exercida no seu território. Mas o auxílio congolês estava confinado a 
essa única, ainda que indispensável, facilidade: o caos agonizante da jovem 
república e, a seguir, a tutela americana e belga que sobreveio, impediram 
uma ajuda mais direta. Nessa primeira fase, a Tunísia foi o único país africano 
independente que forneceu assistência material. Em maio de 1961, começou a 
enviar armas ligeiras para os angolanos, para Léopoldville; depois, continuou 
a fornecer ajuda financeira e militar intermitente. Mais importante, porém, 
foi a chegada de vinte e dois militares angolanos à Tunísia, em novembro de 
1961, para treino intensivo nos acampamentos do Exército argelino, enquanto 
este estava ainda a lutar contra os franceses. Depois de sete meses de treino 
intensivo, dezoito horas por dia e sete dias por semana, esse contingente 
inicial regressou a Léopoldville em maio de 1962. A sua primeira tarefa foi 
converter uma área de bivaque abandonada da Força Pública, em Kinkuzu, 
próximo de Thysville, numa base efetiva e completa, em grande escala, des-
tinada exclusivamente a angolanos. Dois meses mais tarde, o acampamento 
estava pronto para receber os primeiros seiscentos homens recambiados de 
Angola para se submeterem a novas diretrizes de treino militar. Esse núcleo 
inicial, gradualmente ampliado à medida que mais angolanos regressavam 
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do treino com a FLN, estava destinado a transformar o caráter e a disciplina 
das guerrilhas angolanas no decorrer dos meses seguintes.

Contudo, foi o acesso da Argélia à independência, em junho de 1962, que 
marcou uma transformação real. A Argélia era a única outra nação da África 
que fizera uma guerra de libertação nacional contra uma potência colonial 
– uma experiência que a separa qualitativamente de todas as demais nações 
africanas independentes, sejam quais forem as suas ideologias revolucionárias 
oficiais. Assim, era lógico que a Argélia tivesse relações inteiramente espe-
ciais com Angola e, depois, com a Guiné. Ben Bella, nas primeiras semanas 
seguintes à sua libertação pelos franceses do cárcere de Aunoy, em 1962, des-
viou-se do seu caminho para demonstrar publicamente a sua solidariedade 
com os nacionalistas angolanos. Quando a crise do verão da independência 
argelina ficou resolvida, uma missão da FLN chefiada pelo major Slimane, 
do Estado-Maior do Exército argelino, voou para Léopoldville, a fim de 
verificar as necessidades angolanas em armas e equipamento. Em janeiro 
de 1963, Holden Roberto voou para Argel para promover consultas com o 
Governo angolano; em fevereiro, Agostinho Neto. Em março, o segundo 
aniversário da insurreição angolana foi celebrado com manifestações de 
massas em toda a Argélia.

Na primavera de 1963, a sinceridade e intransigência do Governo arge-
lino sobre as questões de Angola e da Guiné, a sua prontidão para fornecer 
substancial ajuda material aos exércitos de libertação de ambas as colónias, 
parecem ter criado um exemplo para todos os países independentes da África. 
Ao fazê-lo, pareceu transformar as perspetivas da solidariedade africana, na 
luta contra o colonialismo português. A Conferência dos Estados Africanos 
em Adis Abeba, realizada em maio, sustentou a promessa de um autêntico 
programa pan-africano para a libertação das colónias portuguesas. Os nacio-
nalistas de Angola viajaram para Adis Abeba, enquanto vinte e seis chefes de 
Estado se reuniam para a conferência. Todos os oradores mencionaram as 
colónias portuguesas, mas um discurso destacou-se dos demais, tanto pelo 
tom como pelo conteúdo: o de Ben Bella. O presidente argelino usou uma 
linguagem sem precedentes:

“É meu dever, em nome do povo argelino, em nome do nosso milhão e quinhen-
tos mil mártires caídos no campo de honra, declarar que esta Carta (de Unidade 
Africana) continuará a ser letra morta a menos que dispensemos a Angola, à 
África do Sul e a Moçambique o apoio incondicional que esses povos, ainda 
oprimidos pelo colonialismo, têm o direito de esperar de nós (…). Falamos de 
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um Banco de Desenvolvimento. Por que não falamos de um Banco de Sangue, 
para ajudar aqueles que estão a lutar em Angola e em toda a África? Penso que 
todas as nossas propostas económicas não deveriam constar de um simples acordo 
para ajudar a alimentar nossos próprios povos. Não temos o direito de pensar 
em encher os nossos estômagos enquanto os nossos irmãos morrem em Angola 
e Moçambique. Foi também porque tunisinos morreram em Saket-Sidi-Yusef, 
marroquinos em Oujda, egípcios em Port Said, e líbios também, que a Argélia 
ganhou a sua independência. Pois devo aqui declarar ter sido graças ao apoio 
incondicional que o Egito nos deu, que sofreu a agressão tripartida de Suez. (…) 
Os africanos estavam dispostos a morrer para que a Argélia se tornasse inde-
pendente. Estejamos todos dispostos a morrer para que outros povos ainda sob 
o domínio colonial se libertem também. Nesse momento, a Unidade Africana 
deixa de ser mais uma expressão vazia.

O efeito desta intervenção foi imediato. O seu impacto público e moral foi 
claramente visível na resolução final da Conferência. Esta conclamou todos 
os Estados africanos a romper relações diplomáticas com Portugal, boicotar 
o comércio com o país e fechar todos os portos e aeroportos à navegação 
marítima e aérea portuguesa. Por último e principalmente, a Organização 
da Unidade Africana criada pela conferência foi dotada de um comité de 
libertação destinado a reunir dinheiro, armas e equipamentos para a luta nas 
colónias portuguesas, na Rodésia do Sul e na África do Sul. Parecia que fora 
dado um decisivo passo em frente, tanto na implementação de uma autên-
tica solidariedade com os nacionalistas que lutavam e morriam nas colónias 
portuguesas, quanto na realização dos ideais do pan-africanismo.

Os acontecimentos, porém, mostrariam tratar-se de uma presunção 
demasiado otimista da Conferência de Adis Abeba – pelo menos, na medida 
em que até hoje afetou o rumo da luta contra o colonialismo militarizado da 
África Austral. Uma conferência, qualquer que fosse o seu êxito, não podia 
transformar a natureza permanente de muitos regimes africanos, ou o caráter 
das suas relações com as potências ocidentais. Apenas dois meses depois de 
regressar de Adis Abeba, Fulbert Youlou, da República do Congo (Brazzaville) 
anunciou em Paris que conferenciara com o embaixador português em França 
e podia prever “negociações” em Lisboa para a realização de “eleições” em 
Angola. Os presidentes Senghor, do Senegal, e Tsirinana, de Madagáscar, 
prontamente acolheram com simpatia essas perspetivas.

Entretanto, o Comité de Libertação da OUA estabelecia o seu quartel-
-general em Dar-es-Salam. A 5 de julho, formou-se uma comissão de bons 
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ofícios do Comité, composta por representantes da Nigéria, Senegal, Congo-
Léopoldville para conseguir uma reconciliação ou arbitragem entre os partidos 
nacionalistas angolanos rivais. A 18 de julho, depois de ouvir os porta-vozes 
dos diversos grupos, recomendou que toda a ajuda africana deveria destinar-
-se à FNLA; que todos os nacionalistas angolanos deveriam aderir à FNLA e 
dissolver as organizações rivais; e que todos os Estados africanos deveriam 
reconhecer o Governo angolano no exílio (GRAE), criado pela FNLA.

A 29 de julho, a comissão de bons ofícios chegou a Conacri para inves-
tigar os diversos movimentos nacionalistas da Guiné Portuguesa. Depois de 
ouvir os depoimentos dos representantes das diversas fações e de consultar 
a opinião do Governo da Guiné, concluiu que o PAIGC era o único respon-
sável pela insurreição na Guiné Portuguesa, tendo libertado extensas áreas 
do país. Partiu depois para Dacar e ouviu as opiniões do Governo senegalês. 
Finalmente, a comissão recomendou – com a única exceção do delegado 
senegalês – que todos os movimentos nacionalistas da Guiné Portuguesa 
deveriam unir-se sob o comando do PAIGC.

A 7 de agosto, os ministros dos Negócios Estrangeiros da OUA reuniram-se 
em Dacar para a primeira assembleia depois de Adis Abeba. A Conferência 
de Dacar ratificou a recomendação da Comissão de Bons Ofícios para que 
se reconhecesse a FNLA como único movimento nacionalista angolano, e o 
GRAE como Governo oficial de Angola. Em contraste, fracassou notoriamente 
em reconhecer o PAIGC como único movimento nacionalista guinéu. Fontes 
argelinas indicaram que o Governo senegalês, hostil à conferência, apoiado 
pelo Congo-Léopoldville e pela França, era o responsável pelo fracasso.

Já se ouviam vozes africanas a criticar a estrutura e evolução da OUA. 
Em especial, os salários do secretário-geral da organização (dez mil libras 
anuais) e do comité de especialistas que lhe davam assistência (£ 8600 anuais) 
suscitaram evidente escândalo em países cujo rendimento anual per capita 
variava entre £27 e £107. O semanário argelino Révolution Africaine comen-
tou: “Ao hesitar em dar o seu completo apoio ao PAIGC, a África – cons-
ciente ou inconscientemente – está a fazer o jogo das potências imperialistas, 
entregando-se nas mãos destas (…) É realmente uma lástima constatar que, 
depois de Adis Abeba, a revolução africana tem perdido terreno” (17/8/63).

Estes presságios foram reforçados pelas conversações afro-portuguesas 
nas Nações Unidas, realizadas em novembro. Embora os delegados africanos 
acabassem por rejeitar as recomendações do secretário-geral e suspendessem 
as conversações, a maneira como conduziriam as próprias discussões causou 
nítida intranquilidade nos movimentos nacionalistas realmente em luta contra 
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Portugal. Quando se tornou claro que o ministro dos Estrangeiros português 
Franco Nogueira estava simplesmente a reiterar a clássica mitologia colonial 
de Portugal, sem a mais leve emenda ou concessão, a Tunísia, a Guiné e o 
Tanganica instruíram os seus embaixadores para abandonarem as conversações. 
Taieb Slim, o embaixador tunisino, manifestou francamente a sua opinião 
de que a continuação das conversações apenas permitia a Portugal ganhar 
tempo e esquivar-se às pressões sobre ele exercidas. Os embaixadores mar-
roquino e ganês hesitaram; os delegados liberiano, nigeriano e da Serra Leoa 
manifestaram-se a favor do prosseguimento das conversações; o embaixador 
malgaxe aparecia o menos possível nas reuniões. Finalmente, o relatório do 
secretário-geral provocou uma reação em todos os embaixadores africanos, 
e as conversações foram interrompidas. Ao mesmo tempo, porém, quando 
o líder angolano Holden Roberto, que já exprimira fortes objeções à falta de 
participação angolana nas discussões, enviou uma carta ao presidente do 
Conselho de Segurança, refutando implicitamente o secretário-geral pelas 
pretensões do relatório, os delegados africanos nas Nações Unidas tentaram 
impedir que Roberto fizesse circular o texto desta carta.

Duas semanas mais tarde, o colonialismo português era debatido em 
sessões abertas das Nações Unidas. Três dos quatro ministros dos Negócios 
Estrangeiros nomeados pela OUA para representarem a posição africana 
pareciam a ponto de concordar com Quaison-Sackey, embaixador do Gana 
no Conselho de Segurança, a fim de ser proposto o reinício de conversações 
secretas entre os delegados africanos e Portugal, sem a participação dos nacio-
nalistas. Violenta oposição foi expressa pelo quarto ministro dos Estrangeiros 
africano, o tunisino Mongi Slim, e pelo próprio Holden Roberto. O assunto 
acabou por ser endossado aos 32 delegados africanos na ONU, onde vigoro-
sas intervenções dos delegados da Argélia, Tunísia, Mali e Guiné lograram, 
finalmente, garantir a sua rejeição.

Entretanto, na própria África, a extensão real do auxílio material aos 
nacionalistas das colónias portuguesas era cada vez mais público. Em finais 
de 1963, apenas cinco países – Argélia, Tunísia, Etiópia, Nigéria, e Congo 
Léopoldville – pareciam ter respeitado as suas promessas de ajuda monetá-
ria e militar, formuladas em Adis Abeba. O Comité de Libertação (chamado 
Comité dos Nove), a organização encarregada da libertação em África, foi 
severamente criticada pelo jornal ganês Spark:
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“Um perigo muito grave ameaça os movimentos de libertação nacional nos países 
ainda dominados pelo colonialismo direto. O apoio ativo e a solidariedade que 
os países africanos independentes têm o dever de prestar a esses movimentos 
está a ser minado, de facto, anulado até pelas atividades do Comité dos Nove, 
baseado em Dar-es-Salam e criado na Conferência de Adis Abeba.”

A acusação de modo algum era exagerada. Quatro meses depois, era 
revelado que nada menos de 38% do orçamento de £450 mil da Comissão 
era reservado à manutenção do Comité do Tanganica. O secretário-geral 
recebia um salário anual de três mil libras… tanto quanto o primeiro-minis-
tro da Grã-Bretanha! Três outros “funcionários” recebiam cerca de seis mil 
libras anuais, entre eles. O chefe da secção de protocolo recebia £1300. Três 
secretárias absorviam £2300, três motoristas £850, duas empregadas domés-
ticas quinhentas libras e dois mensageiros £170. A lista pessoal e a escala de 
despesas lembrava mais o reminiscente de um palácio de governo colonial 
do que um revolucionário comité de libertação. Cerca de um ano depois da 
Conferência de Adis Abeba, o segundo encontro dos ministros dos Negócios 
Estrangeiros da OUA, em Lagos, confirmou o quase total ponto morto das 
iniciativas de assistência pan-africanas, na sua guerra contra o colonialismo 
português. O PAIGC ainda não fora reconhecido como partido nacionalista 
guinéu efetivo e representativo, e ao GRAE não foi concedido qualquer novo 
auxílio diplomático ou militar. Preocupada com disputas ridículas sobre a 
escolha de capital para o secretariado da OUA, a Conferência não conseguiu, 
de maneira alguma, progredir na causa da libertação das colónias portuguesas 
da Rodésia do Sul ou da África do Sul.

A fase de “africanização” revelava os seus limites. A estrutura social, o 
regime político e as filiações diplomáticas de numerosos países africanos esta-
vam em contradição demasiado profunda com os ideais de Adis Abeba para 
que pudesse haver qualquer ação universal, ou mesmo geral, de solidariedade 
continental com os nacionalistas de Angola, da Guiné ou de Moçambique. 
Até então, a diplomacia do pan-africanismo fora pouco mais eficaz do que 
os debates nas Nações Unidas, enquanto as familiares doenças do luxo e da 
burocracia ameaçavam confiscar o seu instrumento executivo em Dar-es-
Salam. Esses fracassos não seriam finais. O futuro certamente veria uma 
recuperação e revigoramento da ação africana. Mas, entretanto, as dimen-
sões globais da luta contra ultracolonialismo português foram subitamente 
alteradas. Uma nova fase começava.
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3. No rumo da internacionalização
O Quénia conquistou a sua independência em 5 de dezembro de 1963. Entre 
os hóspedes para as celebrações em Nairobi estavam Holden Roberto, pre-
sidente do governo angolano no exílio, e o marechal Chen Yi, ministro dos 
Estrangeiros da República Popular da China. No final desse mês, Roberto 
voou para Nova Iorque, para a 64.ª sessão da Assembleia Geral da ONU, onde 
os delegados permanentes soviéticos e cubanos estavam presentes. Após o 
seu regresso a Léopoldville, deu duas entrevistas a jornalistas estrangeiros 
nas quais anunciou que decidira aceitar auxílio comunista.

As suas razões para tal decisão foram eloquentes: “Até agora, temo-nos 
conservado à margem da guerra fria e dentro da estrutura da política africana. 
Atingimos o ponto em que uma transformação radical na nossa política é 
imperativa, para podermos abrir caminho na nossa luta” (New York Times, 
7/1/64). Manifestou o seu desapontamento com as Nações Unidas: “Não 
esperamos uma solução espetacular do problema angolano. Mas desta vez 
pensei que – em face da evolução do problema angolano, do prolongamento da 
guerra, do incremento e intensificação das operações repressivas – as Nações 
Unidas exerceriam uma forte pressão sobre Portugal. Estava equivocado” 
(Jeune Afrique, 20 a 26/1/64). Holden Roberto, que antes dissera em Nova 
Iorque que “o Ocidente não pode proclamar a sua posição anticolonialista aos 
domingos e depois servir de banqueiro e arsenal de armas à administração 
portuguesa durante o resto da semana”, prosseguiu denunciando inequivo-
camente o papel das potências ocidentais:

“Cheguei à conclusão de que as potências ocidentais são hipócritas. Auxiliam os 
nossos inimigos. Enquanto nas palavras exalta a autodeterminação dos povos, 
a América do Norte fornece ao seu aliado da NATO, Portugal, as armas que são 
usadas para matar-nos” (4/1/64).

 Tendo declarado o seu desapontamento com o Ocidente e com a ONU, 
Holden Roberto falou então das necessárias limitações da assistência afri-
cana. Apesar da evidente boa-vontade, os países africanos não dispõem dos 
meios adequados para satisfazerem as necessidades da resistência angolana. 
“Com o nosso apoio atual, poderíamos continuar a lutar por mais vinte anos. 
No final, não existiria ninguém para libertar (…) Nenhum dos países fabrica 
armas; eles próprios têm de comprá-las.” Em vista disso, concluiu Holden 
Roberto, o governo angolano não tem outra alternativa senão voltar-se para 
o Leste. Discutiu as possibilidades de ajuda com Chen Yi, em Nairobi, e com 
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os delegados soviéticos e cubanos na ONU. “Os comunistas garantiram-me 
que posso ter as armas e o dinheiro de que necessite. Decidimos firmemente 
aceitar a oferta. Só os comunistas nos podem dar o que precisamos. Seria 
uma traição ao sofredor povo angolano não procurarmos aqueles que nos 
podem ajudar.”

Esta declaração, feita por um líder angolano cujos laços pessoais e culturais 
o prendiam anteriormente ao Ocidente, marcou um ponto decisivo na guerra 
contra o colonialismo português. Num sentido concreto, o conflito estava a 
internacionalizar-se. A entrada dos países comunistas como atores diretos no 
conflito transformou as perspetivas da guerra. Daí em diante, as coordenadas 
da descolonização na África portuguesa eram universais. Iniciara-se um novo 
processo, claramente contemporâneo, de complexa interação geopolítica.

A guerra de libertação nacional na Ásia e na África envolvia, tipicamente, 
três formas distintas de assistência externa: territorial, militar e política. A 
insurreição armada contra uma potência colonial exigia, habitualmente, um 
território adjacente amigo ou, pelo menos, acolhedor, como base de opera-
ções que garantissem um mínimo de linhas de abastecimento e comunicações 
com as forças guerrilheiras que lutavam no território ocupado. Em períodos 
diferentes, a China, o Laos e o Camboja desempenharam esse papel na guerra 
do Vietname; a Tunísia e Marrocos, na guerra da Argélia. As repúblicas do 
Congo e da Guiné forneceram essa prévia e vital condição para a rebelião 
em Angola e na Guiné portuguesa. A condução vitoriosa de uma guerra de 
guerrilhas requer, porém, mais do que um santuário territorial. Exige armas 
e equipamentos modernos. Também todas as guerras de libertação nacio-
nal, desde 1945, tiveram um principal fornecedor externo dos mesmos. No 
Vietname e na Indonésia foi a anterior potência ocupante, o Japão, quem 
originalmente forneceu armas aos insurgentes. Na Argélia, foi o Egito quem, 
inicialmente, forneceu a maior parte do treino militar e do equipamento da 
FLN. Por seu turno, tem sido a Argélia quem fornece os combatentes de 
Angola e da Guiné com a sua capacidade e armas contra os portugueses.

Por último, a conversão direta da guerra num conflito internacional entre 
o Ocidente e o Leste tem sido, em todos os casos, uma determinante crucial 
da vitória do exército insurreto. A assistência ou até as simples manobras 
dos países comunistas em apoio dos movimentos de independência nacional 
sempre agiram como acelerador decisivo do processo de descolonização. 
É o que se poderia chamar de “efeito de canhão” no conflito. Não é tanto o 
seu impacto sobre o movimento nacionalista que importa, mas sobretudo 
o seu impacto na política da potência colonial em relação ao movimento 
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nacionalista, ou mesmo, numa fase mais adiantada mas não menos significativa, 
na política dos seus aliados ocidentais em relação à potência colonial. Neste 
sentido, os russos sempre tiveram razão em afirmar que a simples “existência 
do campo socialista” constitui uma assistência enorme para o movimento 
de libertação nacional no mundo subdesenvolvido. O medo da “influência 
comunista’’ tem repetidamente derretido os preconceitos e inibições das 
chancelarias ocidentais: com medo de perder tudo, a potência colonial (ou 
os seus mentores) resolve por fim ceder alguma coisa. Hoje, o mínimo que 
pode ser concedido é a independência formal. 

Este mecanismo pôde ver-se nitidamente a funcionar na Indonésia e na 
Argélia. Os Estados Unidos começaram a exercer crescente pressão sobre a 
Holanda e a França para concederem a independência, logo que recearam 
uma radicalização da rebelião, respetivamente, depois do levantamento de 
Madiun, na Indonésia, e da chegada de equipamento chinês ao Magreb. No 
Vietname, evidentemente, o facto de o exército nacionalista ser comunista 
desde o princípio, pelo contrário, reforçou o endurecimento tanto da França 
como dos Estados Unidos; mas o correspondentemente maior grau de envol-
vimento do Leste na guerra (fronteira contígua, armas, equipamento, etc.) 
compensou aquela atitude de rigidez e, finalmente, permitiu ao Viet Minh 
obter uma esmagadora vitória militar sobre os franceses em Dien Bien Phu. 
Talvez ainda mais impressionante como exemplo, a mesma espécie de meca-
nismo foi visível no impacto análogo da guerra argelina sobre a descolonização 
francesa na África negra. Não será exagerado dizer que a liberdade de todas 
as colónias francesas, desde Dacar a Tananarive, foi conquistada no Aurés. 
A França cedeu na África Ocidental para evitar qualquer repetição da sua 
experiência na Argélia, onde as pesadas perdas financeiras e militares eram 
cada vez mais superadas pelo perigo político de uma revolução socialista.

Assim, o envolvimento direto dos países comunistas na luta contra o 
colonialismo português prometeu ampliar os parâmetros do conflito de 
maneira verdadeiramente dramática. Mais importante do que a quantidade 
do auxílio aos nacionalistas era a qualidade da presença socialista para a estra-
tégia ocidental. A nova conjuntura ofereceu a possibilidade de um progresso 
decisivo para os africanos na sua luta pela vida e liberdade em Angola e na 
Guiné. Não suplantou nem tornou obsoletos os anteriores teatros de ação. A 
ONU, apesar de todas as suas falhas e defeitos, não esgotou o seu potencial. 
O papel dos Estados africanos pode e deve continuar capital. Agora, porém, 
ampliando e completando aqueles, toda a arena internacional da coexistência 
competitiva foi franqueada às iniciativas nacionalistas.
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4. A zona do escudo
A dependência económica de Portugal das suas colónias é maior do que a de 
qualquer outra potência colonial, do passado ou do presente. Nunca teve a 
economia clássica colonial de “exportação e reexportação”; tem-se apoiado 
simples e dominantemente nos lucros em moeda estrangeira das suas coló-
nias. Um exame da estatística da OECE, apresentada abaixo, revela bem a 
extensão dessa dependência:

BALANÇA DE PAGAMENTOS DA ÁREA DO ESCUDO (OECE, 1960)
(em milhões de dólares dos EUA)

Transações Correntes 1956 1957 1958 1959

Importações de Portugal Metropolitano 354.0 394.7 369.3 363.8

Exportações de Portugal Metropolitano 231.0 218.1 212.0 209.2

Balança de Comércio de Portugal Metropo-
litano

Importações das Províncias Ultramarinas de 
países terceiros

89.2 99.9 101.4 88.8

Exportações das Províncias Ultramarinas para 
países terceiros

141.3 149.3 168.4 160.9

Balança de Comércio das Prov. Ultramarinas +52.1 +49.4 +67.0 +72.1

Invisíveis (líquidos) 43.9 43.8 63.1 39.3

Transferências Privadas 34.3 48.7 49.4 57.0

Transferências Correntes +78.2 +92.5 +112.5 +96.3

Transações de Capital Privado

A Longo Prazo 0.6 1.7 2.1 +1.2

A Curto Prazo 14.0 19.3 -1.8 +3.0

+14.6 +21.0 +0.3 -2.9

Transações de Capital Público e Bancário 15.3 12.2 12.1 25.5

A Longo Prazo -4.7 -2.1 +0.3 -2.9

A Curto Prazo 6.1 +7.6 +6.4 -3.7

+16.7 +17.7 +18.8 +18.9

Total Líquido +38.6 +4.0 +41.3 +36.9

Como o Christian Science Monitor comentou no final de 1961: “Foi cal-
culado que um terço da receita total nacional de Portugal vem das províncias 
ultramarinas. Apenas 5% da receita nacional belga derivava do Congo Belga.” 
A importância absolutamente crucial das colónias para Portugal é clara; e, 
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da mesma forma, a vulnerabilidade da economia portuguesa. Qual seria o 
efeito da guerra sobre essa economia? 

A insurreição foi, naturalmente, mais imediata e dramaticamente registada 
em Luanda. Durante todo o mês de abril, os colonos cercaram os bancos, as 
agências de viagem e as lojas. A agência oficial de informações comunicou que 
o preço de artigos como batatas, arroz, banha e bacalhau salgado subiu 200%. 

A deslocação dos mecanismos de repatriamento por ar e mar, bem como 
do sistema bancário, foi, durante um período, quase completa. No Norte de 
Angola, todo o comportamento humano racional já cessara; as únicas normas 
eram a devastação e a evacuação. Noutros lugares, a atrofia dominou a situa-
ção. O Observer relatou essa sombria fase da guerra de Angola como segue:

“Se o cerco se desenvolver, a situação portuguesa estará perdida para sempre. O 
incêndio de plantações (120, desde o início deste mês) já representa uma perda de 
um décimo do potencial de café que não poderá ser substituído durante cinco a 
sete anos. As plantações que não foram destruídas, mas que foram abandonadas, 
serão inúteis durante dois anos, devido aos efeitos sobre o solo (…). Conservar o 
Norte em tais circunstâncias é converter a área mais rica do império português 
num encargo, custando, segundo cálculos atuais, entre 15.000 e 30.000 libras 
por dia” (23/7/61).

Os pequenos negócios em Luanda e no interior desintegraram-se; 
Ambrizete e Benguela estão em decadência, em virtude da falta de tráfego; 
o descontentamento dos colonos com as táticas militares e políticas em 
Portugal vem aumentando. Quando as chuvas cessaram, foi estabelecido 
um “Corpo de Recuperação Económica” dos africanos do Sul de Angola 
(2000 a 5000 homens) para colher o café sob guarda armada. A colheita de 
robusta (como na África Oriental) atingiu dimensões recorde, e, provavel-
mente, foi possível salvar entre metade e dois terços de toda a produção. 
Mas esse sucesso isolado pouco contribuiu para aliviar a situação geral. Um 
telegrama da Reuter de 18 de agosto indicou uma séria falta de mão de obra 
causada pela guerra: a vida económica, além do café, encontrava-se mais 
ou menos “paralisada”. A mina de cobre de Mavoio cessara a produção e 
os seus 4000 operários fugiram, deixando os técnicos brancos para serem 
evacuados. A empresa Gulf Oil abandonou os seus trabalhos em Cabinda. 
Apenas a Diamang, como sucedera no Catanga, conseguiu continuar as suas 
operações durante a crise.
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Em Portugal, as reservas ultramarinas diminuíram. Na bolsa de Lisboa, 
o valor das ações do ultramar desceu 60% entre janeiro e junho de 1961. As 
empresas principais sofreram todas com a crise. As ações nominais de 900 
escudos da CADA, que valiam 4250 escudos em 1958, haviam baixado para 
1100 em junho de 1961.

As ações de 1500 escudos do açúcar de Angola flutuaram entre 1330 e 
930 escudos. As ações da Sociedade Agrícola de Cassequel (açúcar), que 
valiam 1016 escudos no início de 1961, desceram para 650 em agosto. O 
boletim de julho do Economist Inteligence Unit informou: “Numa porção 
de casos, os proprietários de ações de companhias portuguesas ultramarinas 
não conseguiram vender as suas ações a qualquer preço.” Até mesmo a posi-
ção da própria Diamang foi bastante enfraquecida. As informações de que 
a companhia reforçou substancialmente a sua guarnição privada (8/9/61) 
não foram, é evidente, muito tranquilizadoras. As ações, avaliadas em 520 
escudos em 1960, desceram para 430 em maio de 1961 e para 396 em agosto. 
O índice das próprias reservas do Governo diminuiu 30 pontos até junho. 

O mercado do capital, um barómetro sempre sensível, começara a reve-
lar certas características perturbadoras. Um dos mais louvados alicerces do 
regime de Salazar fora sempre a imensa estabilidade do escudo. Em abril de 
1961, o Ministério das Finanças foi forçado a publicar advertências contra as 
fugas de capital, que escapavam ao controle da Inspeção do Departamento de 
Crédito e Seguros. A libra esterlina subiu de 80 para 83 escudos no mercado 
oficial. A deslocação foi aparentemente marginal, mas os jornalistas obser-
varam que os bancos, assaltados por compradores ansiosos, deixaram de ter 
divisas estrangeiras para vender. O Times relatou em 17 de abril:

Em Lisboa, apesar das precauções antes tomadas pelo Banco de Portugal, os 
dólares, as libras, os francos suíços e o ouro desapareceram virtualmente do 
mercado cambial. Os preços oficiais permaneceram estáveis, mas poucos cam-
bistas tinham moeda estrangeira para vender. Alguns dólares a 35 escudos, em 
vez do câmbio oficial de 28,90.”

Eram as transações ilícitas, naturalmente, que mais preocupavam o 
Governo. Em 28 de abril, o ministro das Finanças disse, ao regressar de uma 
reunião política da OECE, em Paris, que a fuga de capitais desde o início da 
insurreição representava entre 5 e 6% das receitas totais do País. A queda nas 
reservas de divisas fala por si própria:
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Dezembro 1960 794 milhões de dólares

31 de janeiro de 1961 784 milhões de dólares

Fevereiro de 1961 773 milhões de dólares

Março de 1961 751 milhões de dólares

Abril de 1961 732 milhões de dólares

(incluindo 14 milhões de dólares depositados no Fundo Monetário Internacional)

Em agosto, as reservas desceram para 641 milhões de dólares, e o Dr. 
Stucky de Quay, editor do Jornal Português de Economia e Finanças, escre-
veu no Diário de Lisboa: “Portugal encara hoje uma grave crise financeira 
originada por uma falta de liquidez grandemente acentuada pela campanha 
militar no Ultramar.” À medida que o escudo descia, as despesas militares 
aumentavam rapidamente.

As despesas excecionais da guerra tinham, até certo ponto, sido anteci-
padas no orçamento de janeiro. Como de costume, houve uma proporção 
excessiva dos cálculos extraordinários para os ordinários: 104,5 milhões de 
escudos foram transferidos do orçamento ordinário para ajudarem a equili-
brar os gastos extraordinários. Os aumentos nos gastos extraordinários foram 
principalmente para o Ministério da Defesa: o seu orçamento duplicou e veio 
a representar quase dois terços do aumento total nos gastos antecipados em 
todo o orçamento:

ORÇAMENTO DE 1961 Ordinário Extraordinário

Receita (em milhares de escudos 8.238.4 3.549.5

Despesas 8.126.9 3.654.0

Despesas Extraordinárias Calcula-
das 1960 1961

Total (mil. escudos) 2.751.3 3.654.0

  Ministério da Defesa 799.8 1.656.9

  Obras Públicas 1.053.9 1.086.9

Em 13 de junho, o Governo português foi forçado a distribuir mais um 
crédito de 500 milhões de escudos à Defesa Nacional. Essa quantia foi depois 
gasta, imediatamente, na compra de materiais essenciais à defesa das provín-
cias ultramarinas. Esse crédito extraordinário representou, só por si, 62,5% 
do orçamento total de defesa de 1960. E cerca de 30% das grandemente 
aumentadas verbas de 1961. Como iria isso ser pago? 
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No começo de julho, o Governo anunciou impostos “temporários”. Os 
impostos das classes abastadas foram aumentados, mas a maior parte da 
receita veio de aumentos indiretos. O imposto sobre as vendas em artigos 
“de luxo e supérfluos” subiu 15%; o imposto sobre a gasolina foi aumentado 
20%; o tabaco, cervejas e águas minerais aumentaram 15%; o imposto sobre 
os automóveis subiu cerca de 16%, sendo também criado um novo imposto 
sobre a construção e a terra para construção. Até os próprios turistas tiveram 
de contribuir para a repressão portuguesa: em 9 de julho, Lisboa e Porto 
foram declaradas oficialmente zonas turísticas, de forma a que os visitantes 
tivessem de pagar taxas locais. A implicação sociológica desses impostos foi 
clara. A crise forçara o regime a assumir o risco de antagonizar a minoria 
privilegiada, principal beneficiária do Governo de Salazar, simplesmente 
porque já nada mais havia a extrair da maioria oprimida. 

Quando a guerra estabilizou num padrão de guerrilhas, no outono, a 
deterioração da situação económica deteve-se. O pânico deu lugar a uma 
insegurança rotineira em Luanda. As lojas voltaram a abrir, e o comércio 
regressou ao normal, em Angola, a sul da linha de Malange. As ações colo-
niais continuaram a descer, mas em ritmo menos dramático: em fevereiro, o 
índice de ações ultramarinas baixara mais seis pontos, em maio 11 pontos. Em 
outubro, as reservas de divisas subiram, pela primeira vez, para 644 milhões 
de dólares e, depois, continuaram a melhorar lentamente. A circulação de 
notas aumentara 19% em 1961, mas isso não representava grande perigo. 
O auxílio dos amigos de Portugal começou a materializar-se. A Alemanha 
Ocidental concedeu ao regime um empréstimo de 37 milhões de dólares. O 
Banco Mundial cedeu 1 bilião e 500 milhões de dólares para um programa 
estratégico de construção de estradas no Sudoeste de Angola, para o qual a 
África do Sul prestou assistência técnica.

Todavia, o orçamento de 1962 revelou o pesado esforço de guerra. Os 
gastos militares aumentaram para uns maciços 31%, enquanto o muito anun-
ciado Plano de Fomento recebeu apenas um aumento de 2%. Um imposto de 
10% sobre os lucros foi criado para as empresas que “gozassem de concessões 
monopolistas, privilégios especiais ou em qualquer outra posição favorecida 
no mercado”. Em junho, foi anunciada uma nova taxa angolana de defesa, um 
imposto sobre os lucros, de 5 a 35%, a todas as empresas de Angola com lucros 
excedendo os 3 milhões de escudos. Seguiu-se um empréstimo à colónia de 
1 bilião de dólares. Mas a confiança desaparecera e não podia ser restaurada. 
Em setembro, o Financial Times comentava: “O investidor português mostra 
pouco desejo de colocar o seu dinheiro no País.”
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Nos meses seguintes, uma compensação limitada foi fornecida pelo surto 
febril de um boom de construção em Luanda e outras cidades angolanas, 
provocado pela agora permanente necessidade de alojar e manter 45 mil 
homens das Forças Armadas em Angola. Este familiar fenómeno da guerra 
foi local e artificial. As exigências militares, por mais substanciais que sejam, 
não podem substituir o franco declínio de lucros das companhias coloniais 
que operam em Angola. O custo da “segurança” é elevado. Ao sul da zona de 
batalha, as firmas estavam a despender perto de seis milhões de libras anuais 
na manutenção de efetivos militares, a título privado, para guardarem minas, 
fábricas e caminhos de ferro. Nos últimos meses de 1963, a polícia de Luanda 
descobriu “fraudes e transferências ilegais” de nada menos de cinquenta 
milhões de escudos. Apesar de uma colheita recorde de café em 1962 (185 
mil toneladas), o índice de cotação de ações ultramarinas na Bolsa de Lisboa 
continuou a declinar: 1950 – 100; 1960 – 102; 1961 – 67; 1962 – 58; 1963 – 51.

Na metrópole, a economia contraiu-se e estagnou. A produção geral da 
indústria, segundo foi oficialmente anunciado, caiu 2% em 1962. O Governo 
tentou recuperar mediante a solicitação de mais crédito e capital estrangeiro. 
As somas necessárias não se fizeram esperar, ainda que, frequentemente, a 
elevadas taxas de juro. O Kreditanstalt für Wiedaufbau (Alemanha Ocidental) 
emprestou £12,5 milhões; o Export-Import Bank (Estados Unidos), £25 
milhões; o Crédit Banque Seligman e a Banque Française du Commèrce 
Exterieur (França), £7,5 milhões; um empresário americano ao abrigo das 
cláusulas da Lei de Disponibilidades Agrícolas Excedentes, £4,75 milhões; 
outro consórcio bancário americano, £7,5 milhões. Em agosto de 1963, foi 
criado um novo estabelecimento português de fomento, em forma de socie-
dade anónima: além de quatro bancos portugueses e espanhóis, os seus par-
ticipantes incluem os irmãos Rothschild, o Dresdener Bank, o Irving Trust 
Company e a Société Financière Européenne (Eurofina). Em novembro, o 
Banco Mundial concedeu um empréstimo de £12,5 milhões. Poucos dias 
depois, um empréstimo europeu de 13 milhões de “unidades europeias de 
conta” foi oferecido por um consórcio composto de uma galáxia dos mais 
antigos e famosos banqueiros da Europa: Société Belge de Banque, Banque 
Lambert, Kreditbank, Kleinworti Benson, Hambros, Schroeder-Wagg, 
Phillip Hill & Higginson, Rothschild, Bank of London and South America.

Mesmo esta profusão de empréstimos e investimentos não foi suficiente, 
contudo, para estancar a drenagem provocada pela guerra. O orçamento da 
Defesa para 1963 subiu mais 9%, elevando as despesas militares para um nível 
quatro vezes superior ao de 1960. Para enfrentar esses gastos, os impostos 
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indiretos aumentados em 1962 foram suplementados pelo incremento de 
impostos diretos no ano seguinte, uma iniciativa sem precedentes para Salazar.

Suportado pelas reservas acumuladas, empréstimos estrangeiros e impos-
tos extraordinários, o regime pôde, provavelmente, aguentar os efeitos eco-
nómicos diretos da guerra durante bastante tempo. Os efeitos mais graves 
serão os indiretos. Para pagar os seus enormes gastos militares, o regime foi 
obrigado a onerar crescentemente a classe com que sempre contou para a 
sua força política: os portugueses ricos da indústria cartelizada e o latifúndio. 
As consequências disto ainda terão de se verificar.

5. O fim do fascismo lusitano
O regime de Salazar é dependente, tanto económica como politicamente, do 
império. Como já foi visto, as colónias funcionam como fundamento lógico 
do regime, a sua única compensação por trinta e cinco anos de nulidade e 
estagnação. A perda dessas colónias tornaria insuportável e decisiva a ban-
carrota, mesmo para grande parte da reação portuguesa. A desintegração do 
império português significaria o fim do fascismo português. O atual regime 
não pode sobreviver à independência das suas colónias. O inverso também 
é verdade: as colónias não sobreviverão também, quase com certeza, ao fim 
do salazarismo. Logo que a esclerose de trinta e cinco anos de fascismo for 
queimada em Portugal, um processo de radicalização será, provavelmente, 
desencadeado, o que, pelo menos, impedirá qualquer possibilidade de con-
servar o império.

A gravidade da situação angolana para o regime foi evidente logo que a 
insurreição teve lugar. Menos de um mês depois de a ofensiva nacionalista 
ter começado, a estrutura do poder de Salazar estava em crise profunda, e 
um golpe de estado militar foi evitado por pouco. Conforme se tornou claro 
mais tarde, a maioria dos comandos do Exército ficara desanimada, tanto 
pela extensão da insurreição como pelo isolamento de Portugal após a vota-
ção no Conselho de Segurança, a 15 de março. A sua própria política para 
com Angola pode ter sido “liberal” – i.e. a favor da tática de concessões – ou 
simplesmente uma política de maior racionalização militar e eficiência. Foi, 
provavelmente, uma combinação de ambas. O certo é que a integração das 
Forças Armadas Portuguesas dentro da NATO causara fortes influências 
americanas no Estado-Maior. As normas e táticas “atlantistas” começaram a 
chocar com o mundo arcaico da casta militar portuguesa. Assim, quando os 
Estados Unidos se manifestaram abertamente contra Portugal no Conselho 
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de Segurança, em março, o choque para os oficiais orientados pela NATO 
deve ter sido bastante grande. Planeou-se um golpe para destituir Salazar e 
estabelecer um regime militar leal ao Ocidente, golpe esse que deveria ter 
lugar em abril. A junta que o planeou incluía praticamente todo o escalão 
superior do Exército Português: o ministro da Defesa, general Botelho Moniz, 
o ministro do Exército, tenente-coronel Almeida Fernandes, o comandan-
te-em-chefe da Força Aérea Portuguesa, general Albuquerque de Freitas, o 
chefe da Defesa, general Beleza Ferraz, e o governador militar de Lisboa. O 
marechal Craveiro Lopes, Presidente da República de 1951 a 1958, também 
estava, provavelmente, relacionado com o golpe. 

Segundo fontes bem informadas, Freitas enviou um memorando a Botelho 
Moniz no final de março, pedindo uma nova política angolana mais de acordo 
com os métodos atlânticos, e um novo Governo para a liderar. Moniz, 
Fernandes e outros oficiais superiores concordaram. Formou-se um plano 
para destituir Salazar numa reunião do Conselho Superior de Defesa, em 8 
de abril, partindo puramente de métodos constitucionais. Avisado, Salazar 
evitou a reunião e mobilizou o corpo salazarista “por excelência”, a Guarda 
Nacional Republicana. Em 13 de abril, anunciou a demissão de Moniz, 
Fernandes, Ferraz e do governador militar de Lisboa. Frustrada nas suas pró-
prias manobras constitucionais, a junta perdeu a coragem e desintegrou-se. 
O general Freitas regressou a Lisboa, de uma visita oficial a Washington, em 
19 de abril, e foi demitido a 9 de abril. 

Salazar sobrevivera, mas por pouco. A unidade e a estabilidade do regime 
haviam-se tornado precárias. Em 3 de maio, uma nova mudança drástica no 
Conselho de Ministros instalou novos titulares dos Negócios Estrangeiros 
(Alberto Franco Nogueira), do Interior (Alfredo Rodrigues dos Santos), da 
Educação (Manuel Lopes de Almeida) e das Corporações ( José Gonçalves 
Proença). O Ministério do Ultramar já fora entregue ao Prof. Adriano Moreira, 
por decreto de 13 de abril. Em 3 de junho, o general Venâncio Deslandes, que 
fizera parte de um esquadrão de bombardeiros de Franco durante a guerra 
civil e fora mais tarde embaixador em Madrid, foi nomeado governador-geral 
e comandante-em-chefe das Forças Armadas, substituindo nessas funções o 
Dr. Silva Tavares e o general Monteiro Libório.

As alterações na máquina administrativa de Salazar terminaram rapida-
mente, representando sete ministérios, em 14, e incluindo os postos cruciais 
dos Negócios Estrangeiros, Defesa, Exército, Interior e Ultramar. O terreno 
social do regime ameaçava tornar-se movediço. Com a criação dos impostos 
sobre os artigos de luxo e a gasolina, e com o enfraquecimento do escudo, 
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as próprias classes abastadas começaram a perder a confiança no regime, e 
o capital começou a filtrar-se clandestinamente para o estrangeiro. O patrio-
tismo não serviu de grande coisa: o Observer comentou, em 2 de julho: “O 
moral está baixo e, na segunda-feira, o Exército teve de cancelar as inspeções 
médicas para os oficiais mobilizados em virtude do escândalo da acorrência 
ao Hospital Militar de Lisboa de pessoal relutante em servir no Ultramar.” 

Entretanto, a crise colonial e a mobilização maciça estavam, por certo, 
a provocar uma certa cristalização da organização e consciência políticas 
na classe trabalhadora e nos camponeses. O perigo em que se encontrava o 
regime ajudava a destruir o efeito paralisante de trinta e cinco anos de poder 
ininterrupto. As tentativas de despertar o chauvinismo da classe trabalha-
dora de pouco serviram em face do absurdo e da dureza da mobilização. Já 
têm sido publicados muitos artigos em jornais estrangeiros, conservadores 
e pró-Salazar, indicando que já se verificaram bastantes casos de deserções 
e de resistência. O Sunday Times informou:

“Nas ardentes e pobres planícies do Alentejo, no Sul (…) muitos homem têm-se 
ocultado nos campos para fugir ao serviço militar. Recentemente, a polícia e a 
guarda nacional foram chamadas à cidade de Évora para lidar com um começo 
de motim num comboio de tropas (…) Existe agora receio crescente de um 
levantamento armado em Portugal… Parece que, atualmente, Portugal possui o 
seu maquis. De momento, este é apenas constituído por homens que, receando a 
prisão por atividades subversivas, em certos casos não mais do que o incitamento 
à greve, procuram refúgio nas montanhas da serra da Estrela, no Centro-Norte 
de Portugal. Muitos deles estão na posse de armas, que vieram, em inúmeros 
casos, de Espanha e que foram fornecidas por elementos antifranquistas que 
esperam conseguir uma insurreição conjunta.”

Se bem que informações desta natureza devam ser consideradas com 
cuidado, a verdade é que têm certa plausibilidade, em especial quando publi-
cadas por órgãos que, de modo geral, são favoráveis a Salazar. O nervosismo 
do regime era evidente. 

Numa reportagem pormenorizada de Portugal, em 28 de outubro, o 
Observer comentou que

“receios de uma insurreição política alertaram a defesa da Nação (…) Sete navios 
de guerra patrulham as costas do Algarve, e a Força Aérea Portuguesa sobrevoa 
os mares entre o Sul de Portugal e o Norte de África. Nas docas secas do Alfeite, 
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procede-se rapidamente a reparações em dois dos três submarinos portugueses. 
Concentrada em Beja, capital do Alentejo e uma área de perturbações políticas, 
encontra-se uma divisão blindada com uma unidade de tanques que haviam sido 
destinados a Angola. A costa algarvia está agora fortificada em muitos pontos, 
e os veículos que entram no distrito são detidos, com frequência, por patrulhas 
armadas que interrogam os seus passageiros.” 

Os receios do regime têm provado ser justificados. 
Pouco mais de um mês depois, no primeiro dia do ano de 1962, um grupo 

de homens armados atacou o quartel da própria cidade de Beja. Depois de 
uma luta renhida, foram vencidos. O subsecretário do Exército foi morto 
durante a luta, pouco depois de chegar de Lisboa.

O Exército português entrou em estado de alerta e a maioria dos insurre-
tos foi feita prisioneira. O ataque fora conduzido por um oficial do Exército, 
capitão João Varela Gomes, e por um antigo líder da Juventude Católica, 
Manuel Serra.

Embora o ataque tenha falhado, o seu efeito político enfraqueceu ainda 
mais o regime. O Sunday Times informou de Lisboa: “O alarme e o desânimo 
estão no auge em Portugal. Apesar dos esforços para ganhar o apoio geral e os 
ataques diversos dos seus aliados nominais, o regime parece ter começado o 
ano com menos popularidade do que antes” (7/6/62). O descontentamento 
manifestou-se abertamente pela primeira vez. No final do mês, uma multidão 
de 5000 pessoas, no Porto, causou distúrbios, gritando “Viva a Liberdade!” 
e foi dispersa a tiro pela polícia. Em Lisboa, o Times relatou: “Uma corrente 
constante de pessoas aparece nos tribunais, para julgamento por atividades 
subversivas.” Em 9 de marco 10.000 manifestantes marcharam pelas ruas do 
Porto. Em abril, duas pessoas foram mortas e quinze capturadas durante uma 
manifestação na vila mineira de Aljustrel, no Sul de Portugal. No 1.º de Maio, 
a polícia e os insurretos (principalmente trabalhadores) lutaram durante três 
horas em Lisboa. Uma semana mais tarde, mais manifestações em Lisboa e no 
Porto, também seguidas de muitas prisões. Estas já se encontravam tão cheias 
de manifestantes, que o grupo mais recente, 1200 estudantes da Universidade 
de Lisboa, teve de ser conservado no quartel da polícia, fora da capital. 

As perturbações começaram na Universidade em 24 de março, quando o 
ministro da Educação aboliu as tradicionais celebrações do Dia do Estudante. 
Em face da crescente oposição, a abolição foi cancelada e, depois, imposta 
de novo por ordens de Salazar, do que resultou a demissão do veterano 
salazarista Marcelo Caetano, reitor da Universidade. Em protesto, 15.000 
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estudantes resolveram entrar em greve (6/4/62). Os líderes foram presos. 
Em 2 de junho, grupos de estudantes insurgiram-se em Lisboa contra as 
prisões; muitos destes foram também presos, por sua vez. Dois dias mais 
tarde, a polícia invadiu o recinto da Universidade de Lisboa e entrou em 
choque com os estudantes e professores que lá se encontravam. Em julho, os 
estudantes ainda se encontravam em greve, “a mais unida e ousada oposição 
que o regime de Salazar jamais encontrara” (Observer, Serviço de Noticiário 
Estrangeiro, 22/6/62).

Entretanto, foi anunciada uma série de prisões de “comunistas”: estudan-
tes, técnicos, funcionários públicos, artistas (julho), trabalhadores dos trans-
portes (agosto), operários, funcionários, motoristas (outubro). A resistência 
ao regime abrangia claramente todas as classes sociais. Em 25 de setembro, o 
governador-geral de Angola, Deslandes, foi demitido abruptamente: tentara 
acelerar a educação africana e obter a autonomia militar em Angola. Depois de 
uma demora considerável, um oficial quase desconhecido, o tenente-coronel 
Silvino Silvério Marques, antigo governador de Cabo Verde, foi nomeado 
para esse posto. O ministro do Ultramar, Adriano Moreira, comentou amar-
gamente em Lisboa: “Os nossos inimigos contariam com uma vitória, se 
soubessem da discórdia que existe entre nós” (4/10/62). 

As suas palavras receberam confirmação espetacular oito semanas mais 
tarde. Em 3 de dezembro, o Conselho de Ministros foi de novo súbita e 
dramaticamente alterado. Adriano Moreira e os seus subsecretários da 
Administração Ultramarina e do Fomento foram demitidos. O seu substituto 
foi o governador da Guiné, comandante António Peixoto Correia. O ministro 
do Exército, general Mário Silva, foi eliminado e o seu lugar foi ocupado por 
um antigo chefe da polícia, o coronel Luís Cunha. A pasta da Defesa foi dada 
ao antigo chefe do Estado-Maior das Forças Armadas. O Prof. Luís Teixeira 
Pinto tornou-se o novo ministro da Economia. O ministro da Educação, 
Lopes de Almeida, foi demitido. O diretor interino da Universidade de 
Lisboa (ocupando o cargo desde a demissão de Caetano, em abril) demi-
tiu-se imediatamente, em protesto. Estas alterações foram uma indicação 
direta da deterioração da posição de Salazar. A súbita demissão de Deslandes, 
Moreira e Silva revelou quão desastrosa estava a ser a guerra em Angola para 
Portugal, tanto política como militarmente. Deslandes e Moreira, nomea-
dos no início de 1961, como vigorosos administradores capazes de dar novo 
rumo à guerra, duraram pouco mais de um ano. Para os substituir, Salazar 
só encontrou oficiais de mais baixa patente, cuja docilidade e incompetência 
podiam ser garantidas. O descontentamento militar foi resolvido pela entrega 
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do Ministério da Guerra a um oficial da polícia. Foi nomeado um novo minis-
tro para colaborar na resolução da precária economia portuguesa. E, numa 
confissão final de fracasso, o difícil Ministério da Educação, encarregado 
das questões estudantis, foi transferido para outro professor salazarista. A 
desmoralização do regime era inconfundível. 

Enquanto Salazar depurava os seus ministros, a oposição portuguesa 
começou a reunir forças. A 19 de dezembro, uma conferência representando 
uma vasta gama de tendências políticas – liberais, católicos, socialistas e 
comunistas – reuniu-se na Europa Ocidental para coordenar a ação contra 
o fascismo português. A coligação que resultou da conferência – a Frente 
Patriótica de Libertação Nacional (FPLN) – comprometeu-se a “estabele-
cer um regime político, económico e social democrático, apto a garantir os 
direitos civis e a defender a Nação das forças reacionárias que dominam a 
vida nacional nos terrenos político e económico”. Também reconheceu “a 
necessidade urgente, para o povo português, de lutar pela paz em Angola e 
outras colónias e de reconhecer a todos os povos coloniais atualmente escra-
vizados e perseguidos pelo regime salazarista o direito à autodeterminação 
e à independência nacional”. A conferência decidiu que as unidades locais 
da FPLN dentro de Portugal, as Juntas de Ação Patriótica ( JAP), deviam 
completar-se por meio de um órgão nacional, a Junta Patriótica Central. 

A formação da FPLN, ainda que incoesa e amorfa como sem dúvida era, 
marcou um importante passo em frente para a oposição portuguesa, que 
se mantivera dividida durante décadas. Em breve receberia valioso auxílio 
externo. Em abril de 1963, um escritório permanente da FPLN foi aberto 
em Argel. Daí em diante, Argel converteu-se na capital da resistência por-
tuguesa no estrangeiro. A Argélia fora o primeiro país a fornecer auxílio e 
equipamento em larga escala à insurreição angolana; oferecia agora assistên-
cia e instalações à oposição portuguesa, de um tipo que nenhum outro país 
ainda lhe facultara. Era um momento histórico. Pela primeira vez no século 
XX uma nação africana ex-colonial demonstrava a sua solidariedade prática 
com uma esquerda europeia que lutava por derrubar uma opressiva sociedade 
metropolitana. Num dos melhores exemplos de internacionalismo da nossa 
época, a Argélia tornara-se, efetivamente, a ponte entre a batalha contra o 
ultracolonialismo na África e a batalha contra o fascismo na Europa. 

Os primeiros meses de 1963 viram a continuação na intranquilidade nos 
meios estudantis. O novo reitor da Universidade de Lisboa era já tão impo-
pular quanto o seu antecessor. Confrontados pelos preparativos públicos 
para a repressão policial, os estudantes decidiram não desafiar a proibição 
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de celebrações do Dia Mundial do Estudante, mas registaram o seu protesto 
contra aquela. Na primavera, disposições sistemáticas foram tomadas pela 
polícia e forças de segurança para impedir a repetição das tumultuosas cele-
brações do 1.º de Maio de 1962:

“Toda a cidade está controlada por polícia armada. A Praça do Rossio está sob 
vigilância rigorosa, com agentes policiais colocados nos telhados dos edifícios. 
A estação ferroviária do Rossio, que é a principal via de comunicação para a 
zona suburbana de Lisboa até Sintra, foi fechada ao tráfego. Não há elétricos 
nem autocarros, e os carros particulares foram desviados do centro da cidade, 
muitas ruas estão fechadas ao trânsito. Agentes à civil patrulham os cacilheiros 
da travessia do Tejo e as estações de desembarque (…)” (Times, 21/5/63).

Apesar de todas essas precauções, foram distribuídos panfletos, e os 
manifestantes acumularam-se na cidade, lutaram com a polícia e apedre-
jaram os escritórios do jornal governamental Diário de Notícias. A polícia 
teve de usar jatos de anilina e bombas de gás lacrimogéneo para dispersar 
a multidão. Entretanto, não passava uma semana que não fosse sublinhada 
por novas prisões. Os acusados eram quase sempre inculpados de filiação 
no Partido Comunista. As suas profissões e origens eram significativamente 
as mais diversas: uma amostra ao acaso incluiu um homem de negócios e 
quatro empregados de escritório (25/3/63), um arquiteto e quatro médi-
cos (20/4/63), sete ferroviários (3/6/63), dois diretores cinematográficos 
(8/6/63), um crítico literário e um bancário (21/6/63), um físico nuclear e 
um engenheiro agrónomo (14/7 /63), um operário corticeiro, um polidor e 
um oficial da Marinha Mercante (5/8/63), um editor (16/8/63), dois roman-
cistas (4/11/63), quatro tipógrafos e um advogado (14/11/ 63), um professor 
e um produtor de filmes (9/12/63), e um mecânico (14/2/64). 

Durante o outono, novas, se bem que menos conspícuas fissuras apa-
receram no regime. Na extrema direita, os enragés do regime, agrupados 
em torno do antigo ministro da Guerra de Salazar, o coronel Santos Costa 
(ardente colaborador dos nazis), começaram a enviar ameaçadoras cartas a 
homens públicos, conhecidos pela sua falta de entusiasmo pelas guerras em 
África – uma atividade claramente inspirada pelo exemplo da OAS francesa. 
Em outubro, foram anunciados os pedidos de demissão quase simultâneos 
de Pedro Soares Martinez, ministro da Saúde, e de Pedro Teotónio Pereira, 
embaixador em Washington – e até há bem pouco tempo o delfim do regime, 
sendo ainda uma das suas figuras mais influentes. No fim do ano, porém, a 
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oposição fizera progressos relativamente insignificantes. Estava ainda clara-
mente a tatear sobre a melhor estratégia para encarar a situação. Em janeiro 
de 1964, realizou-se na Europa a segunda conferência da FPLN. As experiên-
cias do ano anterior foram criticamente examinadas e passadas em revista. 
As resoluções finais da conferência refletiram uma razoável determinação 
de levar a luta a um nível mais elevado. Em especial, declarava: “Só a ação 
insurrecional, envolvendo as massas populares e os setores revolucionários 
das Forças Armadas poderá derrubar a ditadura e instalar um regime demo-
crático em Portugal.” Afirmou que o seu objetivo era, agora, um “levanta-
mento armado de envergadura nacional”, que se comprometia a preparar 
daí em diante. Prosseguia afirmando também que “os povos das colónias 
portuguesas e o Povo de Portugal são sócios naturais e aliados na luta con-
tra a ditadura fascista de Salazar” (33) e exortava à criação “de mais estreitos 
contatos e maior cooperação entre a FPLN e os movimentos nacionalistas 
nas colónias portuguesas”. Foram tomadas diversas medidas operacionais 
para “acelerar o processo revolucionário”. Entre as mais importantes, estava 
a criação, pela primeira vez, de um órgão executivo permanente da FPLN, 
a Junta Revolucionária Portuguesa. O general Humberto Delgado, da Força 
Aérea Portuguesa, que fora diretor da Aeronáutica Civil e, depois, candidato 
da oposição à Presidência da República em 1958, vivendo no exílio desde esse 
mesmo ano, foi eleito presidente da Junta. Esta dirigiria daí em diante todas as 
atividades políticas, diplomáticas e outras da FPLN, tanto em Portugal como 
no estrangeiro. Finalmente, a conferência anunciou a criação iminente de 
um “comando operacional”, também sob a chefia do general Delgado, para 
atuar como braço militar da Junta Revolucionária Portuguesa. 

As resoluções e decisões da conferência indicaram uma nova determinação 
da oposição portuguesa. Preparava-se para aproveitar todas as oportunidades 
da situação em Portugal, onde a fragilidade fundamental do regime era cada vez 
mais evidente. Enquanto a guerra angolana prosseguia, o aparelho político do 
salazarismo, apesar de desesperados apelos para apoio patriótico, foi ficando 
cada vez mais introvertido e isolado de qualquer outra força social do País. 

 (33)  Os nacionalistas angolanos exprimiram-se recentemente em termos análogos. Manuel 
Kunzika, vice-presidente do GRAE, disse em novembro de 1963: “A oposição dupla de 
Portugal como ‘colonizador’ e ‘colonizado’ é prejudicial não só para os povos colonizados 
da África, mas também para o povo ‘colonizado’ de Portugal, onde o colonialismo só 
beneficia a uma minoria de capitalistas e os satélites de Salazar. Eis porque se registam 
frequentes conflitos em Portugal, apesar do regime de força aí existente, e por que motivo 
a luta antifascista está associada à luta anticolonial.”
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Oficiais tratam de manter-se a uma distância discreta e começam a preparar 
um futuro respeitável; homens de negócios despacham, subrepticiamente, 
os seus capitais para o estrangeiro; os estudantes e operários mobilizam-se; 
os jovens convocados para o serviço militar fogem ou emigram clandestina-
mente; os exilados reúnem-se. O fim de uma época está iminente.

VI. Conclusão
Hoje, a luta simultânea por uma sociedade humana nas colónias portuguesas 
e em Portugal oferece-nos um complexo e comovente drama, sem paralelo. 
A descolonização e a libertação no último grande império europeu uniram, 
num só e inseparável processo, movimentos e aspirações que, em todos 
os demais países, a história dividiu tragicamente. Os destinos de Luanda, 
Lourenço Marques, Bissau e Lisboa estão fatalmente entrelaçados. Os sacri-
fícios dos nacionalistas de Angola e da Guiné criaram a presente crise mortal 
do regime português. A vitória da democracia em Portugal seria o caminho 
mais seguro e mais rápido para a independência de Angola e da Guiné. Mais 
do que isso: no caráter económico e cultural – e daí, nos problemas a serem 
encarados e nos homens para os encararem – existem porventura menos 
diferenças entre Portugal e as colónias portuguesas, atualmente, do que 
entre qualquer outra potência imperial europeia e os povos seus súbditos. 
Separa-os menos distância histórica. Por um último, e apropriado, “ardil 
da razão”, o próprio atraso e anacronismo do ultracolonialismo português 
poderia possibilitar um diálogo mais fácil do que perante as experiências mais 
“modernas” da nossa época. Concreta e inegavelmente, os povos de um país 
colonial e metropolitano encaram um inimigo comum. Enfim, as estradas 
da liberdade convergem.

As dimensões do conflito, além disso, ampliaram-se cada vez mais, até 
envolverem hoje, não só africanos e portugueses, mas americanos, argelinos, 
russos, chineses. O processo de descolonização converteu-se, gradualmente, 
num microcosmo dos conflitos e contradições de que o mundo está hoje 
tecido. Uma concatenação de ações, imensamente intrincada e complexa, 
em que cada movimento de um agente tem múltiplos reflexos colaterais em 
todos os outros, governa daqui em diante o curso do drama. Está em ação 
uma dialética inexorável. Quanto mais tempo a guerra continuar, mais os 
angolanos e guinéus necessitarão do auxílio russo ou chinês. Quanto maior 
for a presença russa ou chinesa no conflito, mais a pressão americana tentará 
abreviá-lo. Quanto mais ostensiva for a pressão americana sobre Salazar para 
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que modifique a sua política, mais provável é que ele endureça na sua deter-
minação. E quanto mais teimosamente Salazar resistir, mais os americanos 
se inclinarão a tentar e a provocar um golpe militar que o desaloje do poder. 
Quanto mais iminente for a possibilidade de um golpe direitista e neocolonial 
em Portugal, maiores serão os esforços da autêntica oposição portuguesa, pre-
dominantemente das esquerdas, para desencadear um levantamento armado 
de escala nacional. E quanto mais estrénuos forem os esforços da oposição 
portuguesa para organizar uma insurreição nacional bem sucedida, mais 
lógico será que procure uma aliança orgânica com os nacionalistas africanos 
das colónias portuguesas. Quanto mais seriamente desejar essa aliança, mais 
importante será o papel de agente mediador da Argélia no conflito, aliada e 
assistente de ambas as partes. Quanto mais permanente o papel da Argélia 
no conflito, maior tenderá a ser sua influência radicalizadora sobre os nacio-
nalistas africanos que combatem o colonialismo português. E quanto mais 
tempo durar a luta militar, mais a experiência quotidiana de uma guerra de 
guerrilhas poderá aprofundar essa radicalização africana.

As coordenadas do conflito são agora intercontinentais. Entre elas, 
formou-se um circuito elétrico e tenso. A corrente que passa através dele 
aumenta constantemente. Mais tarde ou mais cedo, a voltagem será tão 
grande num dos seus pontos que todo o circuito se incendiará e explodirá. 
Nesse momento, Portugal e as colónias portuguesas serão finalmente livres.



ANEXO

Nota sobre metodologia
Talvez seja apropriado inserir uma nota final sobre o método, visto que o fim 
deste estudo tem sido, até certo ponto, tanto metodológico como substantivo. 
O objetivo inicial foi mostrar que uma das condições prévias para a descrição 
de qualquer área colonial é a descrição simultânea da nação metropolitana. 
O tipo de sistema colonial e o curso da descolonização não podem ser com-
preendidos sem uma análise direta da economia e da sociedade específicas 
da potência colonial. Isso deveria ser um truísmo, mas praticamente todos os 
estudos coloniais mais recentes o têm ignorado. O resultado foi uma quanti-
dade de livros sobre o Congo, a Indonésia, a Nigéria, etc., nos quais a Bélgica, 
a Holanda, a França ou a Grã-Bretanha têm sido mais ou menos tratadas 
da mesma forma, dei ex machina. O segundo objetivo foi complementar: 
demonstrar que qualquer estudo de um sistema imperial deve ser realizado 
numa perspetiva comparativa. De novo temos aqui uma regra sociológica 
elementar, mas que, apesar disso, parece ter sido ignorada pela maioria dos 
escritores do género. Nem a própria idiossincrasia do imperialismo portu-
guês conseguiu levar o seu maior historiador, James Duffy, ao menor gesto 
para uma comparação mais ampla. A ênfase deste estudo foi colocada, por 
conseguinte, deliberadamente sobre a tipologia. 

Todavia, existe um problema bem mais difícil e que se eleva acima des-
tas considerações. Qualquer estudo do imperialismo encara imediatamente 
os dilemas-chaves das ciências sociais: como combinar uma perspetiva 
diacrónica com uma sincrónica? A reconciliação da história com a sociolo-
gia é bastante fácil, em princípio, porém, extremamente difícil na prática. 
Deverá ser recordado que Saussure definiu a ordem diacrónica como sendo 
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uma ordem em que cada “momento” só pode ser compreendido em termos 
de todos os que o precederam; assim, num jogo de bridge, o significado de 
cada vaza depende de todas as vazas antes dela e não pode ser compreendido 
sem conhecimento das anteriores. Em contraste, uma ordem sincrónica é 
aquela em que o significado de cada momento é visível no presente: esten-
de-se à correlação de todas as informações existentes. Assim, em cada lanço, 
um jogo de xadrez é sempre compreensível sem conhecimento das jogadas 
anteriores. É evidente que qualquer sociedade tem estas duas dimensões: é, 
ao mesmo tempo, uma estrutura, que só pode ser compreendida em termos 
da inter-relação das suas partes, e um processo que só pode ser entendido 
em termos da análise cumulativa do seu passado. A dificuldade é sintetizar 
os dois aspetos num estudo real. A história liberal e a sociologia formalista 
representam tentativas extremas e opostas para divorciar completamente as 
duas dimensões. A história torna-se, nas palavras de Van Leur, “capricho cro-
nológico”, uma narrativa promíscua sem método ou princípio (The Struggle 
for Mastery in Europe, de Taylor). No polo oposto, a sociologia torna-se um 
universo alucinante de abstrações estáticas e vagas, cuja única relação com 
a realidade social concreta é a sua consagração final e impalpável (The Social 
System, de Parson). A coexistência dos dois nos países anglo-saxões marca 
os limites da penetração do marxismo nessas culturas, visto que o marxismo 
é o único pensamento que tem, rigorosamente, unidas a análise estrutural e 
a experimental: é simultaneamente historicidade pura (negação de todas as 
essências super-históricas) e funcionalismo radical (as sociedades são tota-
lidades significantes). Essa síntese permanece única.

O processo usado neste estudo teve por fim tentar concentrar as perspetivas 
diacrónicas e sincrónicas e, depois, sobrepô-las mutuamente, em sequência. 
Assim, um rápido resumo do desenvolvimento do imperialismo português, 
em três séculos, subordinou necessariamente a quantidade e qualidade da 
informação à escala do tempo. Esse primeiro estudo foi seguido de uma 
análise funcionalista do sistema colonial de Portugal na África, ignorando 
a história do período. Finalmente, as últimas seções da parte III tentaram 
formular uma narração relativamente exata da guerra em Angola e na Guiné, 
bem como de todo o processo de descolonização, novamente com um foco 
seletivo, desta vez omitindo qualquer tratamento relativo ao desenvolvimento 
da consciência e organização africanas. A intenção foi mostrar a origem, a 
estrutura e o colapso do mais vasto império colonial europeu atualmente 
existente. Obviamente, o método descrito é, de certo modo, artificial. Em par-
ticular, nenhuma análise funcionalista pode justificar a queda de um sistema: 
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daí, a maneira abrupta como se encontram redigidos os trechos iniciais do 
capítulo IV. A falta de documentação da reação e resistência africanas (i. e., 
o que seria o elemento “disfuncional” do sistema) tornou isso inevitável. De 
um modo mais geral, a atitude assumida neste estudo sofre provavelmente 
de uma tendência para “totalizar” a informação, demasiado rapidamente, 
em conjuntos significantes. Mas esta ênfase é um contraste deliberado com 
os estudos existentes sobre o colonialismo português e pode ser analisada 
em confronto com eles, visto que a fonte da maioria do material usado é a 
mesma. A grande vantagem desta atitude é que o método, acentuado desta 
forma, torna-se diretamente aberto e acessível ao debate.





A REVOLUÇÃO EM ÁFRICA: LUTA ARMADA E 
MOBILIZAÇÃO POLÍTICA NA GUINÉ 1963-1974

José Augusto Pereira

O Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC) 
emergiu no final dos anos 50 na Guiné e sobressaiu de uma nebulosa de 
movimentos nacionalistas existentes quer no interior da colónia, quer nos 
territórios vizinhos do Senegal e da República da Guiné. Amílcar Cabral, o 
seu fundador e dirigente máximo até 1973, o ano da sua morte, construiu as 
bases ideológicas de um movimento que buscava a união política da Guiné 
com as ilhas cabo-verdianas. Esse programa tinha como referências o pan-
-africanismo e a sua busca pela unidade do continente, mesclado com uma 
crítica marxista do imperialismo e a proclamação de que só o socialismo 
tornaria viável a independência política e económica dos povos africanos. O 
PAIGC encabeçou um processo revolucionário onde, a par do desencadear 
da luta armada, mobilizou as populações, gerou o embrião de um Estado 
e procurou construir uma sociedade assente em modelos alternativos nos 
escombros da dominação colonial portuguesa. Foi a partir das guerras anti-
coloniais desencadeadas na Guiné, em Angola e em Moçambique que se 
forjaram os oficiais que se reuniram em torno do Movimento dos Capitães, 
depois Movimento das Forças Armadas, a força por detrás do golpe militar 
que derrubaria o salazarismo. O 25 de abril de 1974 confirmaria a afirmação 
de Amílcar Cabral segundo a qual “a liquidação do colonialismo português 
arrastará a destruição do fascismo em Portugal”. 
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Ação política e militar do PAIGC no interior da Guiné
A notícia da eclosão da guerra na Guiné tornou-se pública em janeiro de 1963 
com a revelação, quer por parte do PAIGC quer da imprensa metropolitana, 
da ocorrência de ataques a aquartelamentos militares portugueses levados 
a cabo por grupos de guerrilheiros nacionalistas. Ações como o ataque ao 
quartel de Tite, a 23 de janeiro de 1963, inscreveram-se numa sequência de 
episódios de cariz idêntico bem como de atos de sabotagem executados no 
interior da colónia nos dois anos anteriores, reivindicados pelo PAIGC e 
pelo MLG. Durante esse ano, grupos de homens armados foram ocupando 
posições no interior da colónia, expulsando o Exército português e esta-
belecendo-se na área compreendida entre Mansoa, Mansaba e Oio. (1) No 
ano seguinte, esses grupos estenderam a sua presença ao centro da Guiné, 
numa superfície delimitada por S. Domingos a norte e com os confrontos 
entre o PAIGC e a tropa portuguesa a alargarem-se a Gabú e Boé a leste e a 
Canchungo a oeste. (2)

O alargamento da implantação dos nacionalistas no território guineense 
ia decorrendo por força da ação de grupos de homens armados que agiam 
autonomamente, sem que existisse um elo hierárquico que os ligasse à direção 
do PAIGC. (3) Este enquadramento terá favorecido a prática de arbitrarieda-
des, abusos e sevícias de vária ordem sobre as populações.

A perceção desta realidade por parte dos dirigentes do PAIGC esteve por 
detrás da realização, em fevereiro de 1964, da reunião de quadros de Cassacá, 
que decorreu no interior da colónia junto à fronteira com a República da 
Guiné. No decurso desse encontro, a direção do movimento nacionalista 
procurou inverter aquilo que classificou de desvios militaristas punindo os 
seus autores. São poucos os elementos que permitem saber, com detalhe, 
que medidas foram tomadas. Luís Cabral revela que os comandantes que 
teriam cometido crimes contra as populações e que não compareceram na 
reunião de Cassacá foram presos e executados nos casos em que opuseram 
resistência. (4) Aristides Pereira, por seu turno, não concretiza a que castigos 

 (1)  Cf. Dhada, Mustafah. Warrior at work – how Guinea was realy set free. Colorado: 
University Press of Colorado, 1993, p. 14.

 (2)  Cf. Chabal, Patrick. Amílcar Cabral – Revolutionary leadership and people’s war. 
Cambridge: Cambridge University Press, 1983, pp. 69-70.

 (3)  Cf. Dhada, Mustafah. Op. cit., p. 19.

 (4)  Cabral, Luís. Crónica da Libertação. Lisboa: O Jornal, pp. 186 e 190.
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foram submetidos, referindo apenas que foram tomadas “as medidas que se 
impunham”. (5)

Da reunião alargada de Cassacá resultou a reformulação da orgânica do 
partido e dos corpos de guerrilha a fim de assegurar que estes atuassem de 
forma centralizada. A nova estrutura concebida por Amílcar Cabral e que 
foi ganhando corpo com o evoluir da luta armada recebeu a denominação 
de Forças Armadas Revolucionárias do Povo (FARP) e era composta pelas 
Milícias Populares – orientadas para a defesa das populações –, pelos grupos 
de guerrilha e por um Exército Popular, cuja área de atuação abrangeria todo 
o território. Acima destas, erguia-se um Conselho de Guerra onde tinham 
assento Amílcar Cabral, Luís Cabral, Aristides Pereira, João Bernardo “Nino” 
Vieira, Osvaldo Vieira, Francisco Mendes (“Chico Tê”), Pedro Pires e Carlos 
Correia. Ainda no plano militar, o território foi dividido em duas áreas – 
Norte e Sul –, cada uma delas dotada de um comando militar, designado a 
partir de 1966 de comandos de frente. Dois anos mais tarde é criada a frente 
leste, à qual é associado o respetivo comandante militar. (6) A direção política 
superior do partido era garantida por um bureau político composto por 15 
membros efetivos e cinco suplentes. Um membro do bureau político estava 
destacado em cada uma das frentes de guerra a fim de acompanhar o respetivo 
responsável militar na condução quotidiana da área que lhe estava atribuída. 
A gestão corrente do partido ficou nas mãos de uma comissão permanente 
que, até à morte de Amílcar Cabral, era formada pelo secretário-geral, pelo 
secretário-geral adjunto Aristides Pereira e por Luís Cabral. (7)

As orientações saídas de Cassacá tinham subjacentes ensinamentos 
colhidos noutras guerras revolucionárias travadas noutras latitudes. A soli-
dez da aliança forjada entre as forças guerrilheiras e a população das zonas 
onde aquelas se movimentavam era encarada como premissa essencial para 
o sucesso das guerras revolucionárias. Nas Palavras de Ordem, vindas a lume 
em novembro de 1965, o secretário-geral explicitara os termos dessa aliança 

 (5)  Pereira, Aristides. O meu testemunho. Uma luta, um partido, dois países. Lisboa: 
Editorial Notícias, p. 173.

 (6)  Cf. Pereira, Aristides. Op. cit., pp. 174-175, cf. Sousa, Julião Soares. Amílcar Cabral 
(1924-1973) Vida e morte de um revolucionário africano. Coimbra: Edição de Autor, 2016 
p. 364.

 (7)  Cf. Chabal, Patrick. Op. cit., pp. 106-107.
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ao declarar que “o combatente deve viver no meio do povo, como seu filho e 
defensor, e o povo deve ser o apoio principal e vital para cada combatente”. (8)

De modo a alcançar este desiderato, o PAIGC implantou as bases de 
uma organização política e administrativa. Desse ponto de vista, o territó-
rio dividia-se em duas inter-regiões, Norte e Sul, que agrupavam as regiões 
que, por sua vez, englobavam os setores. Em 1972 surge, em torno da área 
de Boé, a inter-região leste, resultante do encurtamento da inter-região sul. 
Os setores agregavam várias secções, sendo que a secção, ou tabanca, era a 
unidade administrativa base da organização do PAIGC no interior da Guiné. 
Era sobre estes organismos que recaía a organização do trabalho agrícola 
com vista ao incremento da produção, para além da mobilização política. (9) 
A coordenação do trabalho das regiões no que toca àquilo que o PAIGC 
denominava de reconstrução nacional seria providenciada por um Comité 
Nacional das Regiões Libertadas, instituído em 1970. 

Para além da administração civil, o PAIGC foi implantando medidas que 
procurassem atender às necessidades das populações. Com a criação dos 
“armazéns do povo”, o partido procurou disponibilizar aos habitantes das 
áreas sob o seu controlo bens de primeira necessidade, promovendo a sua 
troca direta por excedentes agrícolas. A primeira loja surgiu em 1964, na ilha 
do Como, no sul do território guineense. (10) Em 1973 estavam implantadas 
em todo o território guineense sob controlo do PAIGC 16 lojas, oito das 
quais na região sul. (11) Este equipamento terá desempenhado um papel fun-
damental no enraizamento do PAIGC no interior da Guiné, mas mostrou-se 
aquém das necessidades sentidas pelas populações e pelos próprios com-
batentes. (12) A esta situação não foram alheias quer as quebras de produção 
agrícola, consequência da guerra, quer as secas registada na zona norte, onde 
o amendoim tinha a primazia entre as produções agrícolas mais abundantes 
em detrimento do arroz, ou ainda a sabotagem económica conduzida pela 
administração portuguesa sob o comando de António de Spínola através da 
venda de bens de consumo a preços abaixo do seu real custo. (13) Os armazéns 
do povo estavam fortemente dependentes da ajuda humanitária canalizada a 

 (8)  Cabral, Amílcar. PAIGC Unidade e Luta. Lisboa: Nova Aurora, 1974, p. 38.

 (9)  Cf. Sousa, Julião Soares. Op. cit., p. 365.

 (10)  Cf. Dhada, Mustafah. Op. cit., pp. 88-89 e tabela 34, Apêndice C, p. 197.

 (11)  Cf. Ibidem.

 (12)  Cf. Sousa, Julião Soares, Op. cit., p. 384.

 (13)  Cf. Dhada, Mustafah. Op. cit., pp.75-77 e p. 93.
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partir do exterior, (14) capítulo em que se distinguiram, para além dos países 
socialistas, os países escandinavos, com relevo para a Suécia.

O PAIGC procurou dotar as áreas sob o seu domínio de um sistema de 
assistência médica e sanitária que, para além do tratamento e evacuação dos 
guerrilheiros feridos em combate, pretendia prestar cuidados de saúde às 
populações. O dispositivo de assistência médica comportava a existência, 
em 1972, de 32 brigadas móveis, (15) equipas itinerantes que prestavam assis-
tência a vários povoados, bem como de hospitais na República da Guiné e no 
Senegal. (16) No interior estavam implantados hospitais regionais e sectoriais. 
Também no domínio da saúde foi visível o peso do auxílio dos países aliados 
do PAIGC, com Cuba à cabeça, no que toca ao fornecimento de material 
médico e cirúrgico e à cedência de médicos e outro pessoal especializado. (17)

Data do ano letivo de 1964-1965 a instalação das primeiras escolas nas 
áreas controladas pelo PAIGC, sendo que no ano letivo de 1972-1973 fun-
cionavam no interior da Guiné 164 escolas de tabanca. (18) Da estrutura de 
ensino concebida pelo movimento nacionalista faziam ainda parte os inter-
natos destinados a órfãos de guerra e aos filhos dos combatentes, perfazendo 
um total de quatro em 1972. (19) Os alunos dos níveis de ensino mais avança-
dos frequentavam a escola-piloto em Conacri, aberta aos melhores alunos 
oriundos dos internatos e das escolas de tabanca. O sistema de ensino do 
PAIGC enquadrou, em 1972, 250 professores e 20 mil alunos. Os apoios de 
aliados como a Suécia e outros países escandinavos, bem como da República 
Democrática Alemã, expressaram-se através da impressão e envio de manuais 
e de outros materiais escolares.

Por fim, a administração da justiça assentava numa rede de tribunais do 
povo e de zona que, no caso dos tribunais do povo, eram presididos por um 
juiz eleito pela população para um mandato vitalício. (20) Os casos envolvendo 
guerrilheiros do PAIGC ou relacionados com crimes de traição caíam sob a 
alçada dos tribunais militares que funcionavam igualmente como instância 

 (14)  Cf. Ibidem, p. 81.

 (15)  Cf. Rudebeck, Lars. Guinea-Bissau – A study of political mobilization. Upsala: Scan-
dinavian Institute of African Studies, 1974, p. 187.

 (16)  Cf. Ibidem, p. 194.

 (17)  Cf. Rudebeck, Lars. Op. cit., p. 188.

 (18)  Cf. Ibidem, págs. 204 e 206.

 (19)  Cf. Ibidem, p. 211.

 (20)  Cf. Dhada, Mustafah. Op. cit., p. 118.
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de apelo para as sentenças dos tribunais do povo e de zona. Eram presididos 
pelo comandante de frente e o respetivo representante do bureau político e 
julgavam de acordo com o estabelecido na Lei de Justiça Militar de setembro 
de 1966. (21) Este conjunto de medidas expressava a génese de um Estado que 
ganhava corpo nos espaços deixados vazios pela ordem colonial.

Como referimos anteriormente, os guerrilheiros nacionalistas começa-
ram a cimentar uma implantação no terreno que abrangia a zona central da 
Guiné, encontrando-se tais avanços alicerçados no apoio concedido pela etnia 
balanta, uma das que se revelaram mais permeáveis à mobilização política 
empreendida pelo PAIGC antes do deflagrar da luta armada. (22)

A partir de 1966, o PAIGC passou a usufruir da assistência militar cubana, 
expressa no envio não apenas de mantimentos e medicamentos, mas também 
de médicos e até de combatentes (denominados de “assessores militares”), 
que serão colocados nos comandos de frente. Os guerrilheiros do PAIGC pro-
curaram demonstrar à tropa metropolitana que não poderia sentir-se segura 
nos seus redutos. O bombardeamento do aeroporto militar de Bissalanca, 
perto de Bissau, a 23 de fevereiro de 1968 foi um dos atos demonstrativos 
dessa intenção. 

As alterações na estratégia militar das Forças Armadas Portuguesas intro-
duzidas quando da chegada de Spínola à Guiné coincidiram com um acentuar 
do cansaço e do mal-estar entre os combatentes do PAIGC. Tal estado de 
espírito encontrou eco num aumento das deserções, o que terá conduzido a 
direção do partido a equacionar o reforço de medidas que solucionassem este 
problema. (23) Em setembro de 1970, a direção do PAIGC operou alterações 
na organização militar do partido: as FARP, encabeçadas por um Conselho 
de Guerra presidido pelo secretário-geral, englobarão as Forças Armadas 
Locais (FAL) – sucessoras das Milícias Populares –, e as Forças Armadas 
Nacionais (FAN), compostas pelo Exército Nacional Popular (ENP) e pela 
Marinha Nacional Popular (MNP), (24) esta última criada dois anos antes. (25) 
O ano de 1970 assistiu à introdução de alterações na organização política. 

 (21)  Cf. Ibidem, p. 120.

 (22)  Cf. Chabal, Patrick. Op. cit., pp. 69-70.

 (23)  Cf. Sousa, Julião Soares, Op. cit., pp. 397-398 e cf. AMS, DAC, Comunicado sobre a 
reunião do Bureau Político do PAIGC, outubro de 1968, pasta 07056.007.016, dact., im. 5.

 (24)  Cf. Ibidem, p. 421.

 (25)  Cf. AMS, DAC, Comunicado sobre a reunião do Bureau Político do PAIGC, outubro 
de 1968, pasta 07056.007.016, dact., im. 4.
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Assim, foi criado o Conselho Superior da Luta (CSL), instância composta 
por um número máximo de 80 pessoas e que tinha poderes deliberativos e 
de fiscalização, (26) bem como o Comité Executivo da Luta (CEL), formado 
por 23 elementos indigitados pela Comissão Permanente do CEL, onde 
tinham lugar Amílcar Cabral, Aristides Pereira e Luís Cabral e que repre-
sentava o topo da hierarquia do partido. O surgimento do CEL determinou 
a extinção do bureau político, assim como a criação do CSL ditou o fim do 
Comité Central. (27)

No ano anterior, em 1969, ocorre o ingresso nas estruturas das FARP de 
26 militantes cabo-verdianos pertencentes ao grupo de 31 elementos que 
receberam treino militar em Cuba e na URSS. (28) Alguns destes militantes 
tornaram-se comandantes de artilharia e a sua ação fez-se sentir em missões 
como, por exemplo, o bombardeamento de Bissau ocorrido em junho de 1971, 
comandado por André Gomes e que integrou o cabo-verdiano Agnelo Dantas. (29)

A resposta das autoridades portuguesas
As Forças Armadas Portuguesas procuraram contrariar a crescente implanta-
ção dos guerrilheiros do PAIGC um pouco por todo o território da colónia, 
um dado que se tornara evidente em finais de 1963. Para esse efeito, conce-
beram e conduziram a “Operação Tridente” que, entre janeiro e março de 
1964, envolveu os três ramos das Forças Armadas num esforço de ocupação 
da ilha do Como, no Sul da Guiné, para desta forma reassumir o controlo de 
posições entretanto perdidas a favor da guerrilha. Contudo, os resultados desta 
ofensiva ficaram aquém dos objetivos que nortearam a sua preparação. (30) 
Aliás, redundaram em insucesso as iniciativas que, nos anos seguintes, foram 
sendo empreendidas pelas Forças Armadas Portuguesas para reassumir o 
controlo do Sul e do Centro-Oeste da colónia, a despeito do aumento signifi-
cativo de militares no terreno – mil homens em 1960, 25 mil em 1967. (31) Este 

 (26)  Cf. AMS, DAC, Ata informal da reunião alargada da Direção Superior do PAIGC, abril de 
1970, pasta 07071.122.001, man., im. 36 e cf. Julião Soares Sousa, Amílcar Cabral…, pp. 416-417

 (27)  Cf. Ibidem, im. 36 e cf. Ibidem, pp. 416-417.

 (28)  Cf. Pereira, Aristides. Op. cit., p. 299.

 (29)  Cf. Ibidem, p. 307. 

 (30)  Cf. Dhada, Mustafah. Op. cit., pp. 17-18 e cf. Afonso, Aniceto e Gomes, Carlos Matos. 
Guerra Colonial. Lisboa: Editorial Notícias, 2002, pp. 78-81.

 (31)  Cf. Sánchez Cervelló, Josep. A Revolução Portuguesa e a sua influência na Transição 
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contingente reforçado não logrou conter as ofensivas cada dia mais intensas 
do PAIGC nas frentes leste, norte e sul ou ripostar aos ataques continuados 
da guerrilha aos interesses ligados à economia colonial de exportação. (32) Num 
último esforço para alterar este cenário, Arnaldo Schultz lançou mão dos 
bombardeamentos pela aviação das tabancas afetas ao PAIGC, procurando 
destruir plantações e reservas alimentares com recurso ao lançamento de 
napalm, de bombas de fósforo e de fragmentação e provocando a fuga das 
populações para os países fronteiriços. (33)

Em maio de 1968 o brigadeiro António de Spínola substitui o general 
Arnaldo Schultz nos cargos de governador e comandante-chefe das Forças 
Armadas Portuguesas na Guiné. Em novembro desse ano, o novo responsável 
pela condução da guerra na Guiné solicita ao Conselho Superior de Defesa 
Nacional o envio de 10 mil homens que se juntariam a um efetivo de 25 mil 
soldados já estacionados na colónia e coloca à consideração daquele organismo 
a possibilidade de serem utilizados helicópteros no teatro de operações. (34) 
Spínola procurou, deste modo, desarticular os circuitos que garantiam o abas-
tecimento de armamento e mantimentos e a entrada de guerrilheiros vindos 
da Guiné-Conacri e do Senegal. Com o mesmo objetivo, intensificaram-se 
as flagelações de posições para lá das fronteiras da colónia, em particular 
no território senegalês. (35) Igualmente flageladas através do recurso a tropas 
helitransportadas foram as estruturas e equipamentos instalados pelo PAIGC 
nas regiões sob o seu controlo, o que incluiu escolas, hospitais, enfermarias e 
áreas de cultivo. (36) Durante este período registou-se um acentuar da incor-
poração de tropas nascidas em solo guineense no Exército português, um 
processo de africanização das Forças Armadas Portuguesas que tivera o seu 
início em 1965, durante o mandato de Arnaldo Schultz. (37)

Espanhola. Lisboa: Assírio & Alvim, 1993, p. 93.

 (32)  Cf. Dhada, Mustafah. Op. cit., pp. 21-22. 

 (33)  Cf. Ibidem, págs. 27 e 34.

 (34)  Cf. Sánchez Cervelló, Josep. Op. cit., p. 93.

 (35)  Cf. Antunes, José Freire. Nixon e Caetano promessas e abandono. Lisboa: Difusão 
Cultural, 1992, p. 147.

 (36)  Cf. Mustafah Dhada, Warriors at…, pp. 39-40.

 (37)  Cf. Amado, Leopoldo Victor Teixeira. Guerra Colonial versus Guerra de Libertação 
(1963-1974): o caso da Guiné-Bissau. Lisboa: Universidade de Lisboa Faculdade de Letras, 
2005, p. 294. 
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O consulado de Spínola na Guiné ficará ligado de forma indelével à 
intensificação do uso de estratégias que iam para além do uso das armas 
de fogo para se situar no terreno da ação psicológica dirigida à população, 
cuja adesão à causa portuguesa se pretendia ganhar, e aos guerrilheiros do 
PAIGC, que se pretendia desmoralizar e desmobilizar. O Exército português 
procurava concretizar no terreno uma das premissas da guerra contrassub-
versiva segundo a qual “a população é o palco, o objetivo e a própria arma 
do confronto”. (38) Nesse sentido, acelerou-se a construção de aldeamentos 
fortificados com a criação em simultâneo de milícias de autodefesa com o 
intuito de subtrair ao PAIGC o controlo da população e, por essa via, privá-lo 
da sua base de apoio. (39)

Spínola anunciou, ao mesmo tempo, um conjunto de medidas de cariz 
social envolvendo a criação de hospitais, postos sanitários, escolas primárias 
e postos escolares nos centros urbanos e áreas rurais da Guiné, o apoio aos 
camponeses através da distribuição de sementes e alfaias agrícolas e a cons-
trução de infraestruturas como estradas e redes de abastecimento de água e 
saneamento. A estas medidas juntou-se o patrocínio, concedido pelas auto-
ridades da província, às deslocações de chefes tradicionais a Fátima e Meca 
e a realização, a partir de 1970, dos Congressos do Povo, cerimónias que 
reuniam representantes dos povos existentes no território guineense. Este 
conjunto de medidas e iniciativas foi cunhado por António Spínola com o 
lema “Por uma Guiné melhor” e financiado através de verbas provenientes 
do III Plano de Fomento. (40)

No que diz respeito às ações direcionadas às hostes nacionalistas, as 
Forças Armadas Portuguesas na Guiné procuraram aprofundar os dissídios 
que pudessem existir dentro do PAIGC, em particular os que opunham 
“dirigentes e militantes, cabo-verdianos e guineenses”. (41) O assédio feito 
aos militantes nacionalistas assumiu diversas facetas e incluiu a oferta de 
dinheiro aos guerrilheiros que se apresentassem com a sua arma (42) e o envio 

 (38)  Rodrigues, Márcia. A estratégia do General Spínola. A Contrassubversão face ao PAIGC 
1968-1973: uma análise. Lisboa: Universidade Técnica de Lisboa Instituto Superior de 
Ciências Sociais e Políticas, 2004, p. 55.

 (39)  Cf. Amado, Leopoldo Victor. Op. cit. pp. 265-267. 
 (40)  Cf. Spínola, António de. Por uma Guiné melhor. Lisboa: Agência Geral do Ultramar, 
1970, pp. 41-49.

 (41)  AHM, Ação Psicológica…, doc. 11, CTI Guiné…, fl. 1.

 (42)  Cf. Amado, Leopoldo Victor. Op. cit., p. 281. 
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de cartas endereçadas a responsáveis do PAIGC. (43) A par disso, os militares 
portugueses providenciaram assistência médica a guerrilheiros feridos em 
combate (44) e realizaram entrevistas radiofónicas aos que abandonaram as 
fileiras independentistas. De resto, as emissões de radiodifusão, faladas nas 
várias línguas existentes no território guineense, transmitiram mensagens 
que visavam ferir o ânimo dos combatentes do PAIGC. É neste quadro que 
deve ser entendida a transmissão do discurso de Rafael Barbosa, histórico 
dirigente do PAIGC preso em 1963, quando da sua restituição à liberdade a 3 
de agosto de 1969, dez anos depois do massacre de Pidjiguiti, data escolhida 
pelo governador da Guiné para a libertação de um total de 91 presos políticos. 
De facto, as palavras de Rafael Barbosa surgiram claramente sintonizadas 
com a ideologia e os propósitos das autoridades coloniais. (45)

A 22 de novembro de 1970 as Forças Armadas Portuguesas invadem 
Conacri, um golpe-de-mão planificado a partir de Bissau que traduziu a con-
fiança do comando-geral num desfecho do conflito pelo recurso à neutrali-
zação da direção do PAIGC. A Operação Mar Verde, como ficou conhecido 
o desembarque de tropas portuguesas na cidade que albergava o quartel-ge-
neral do PAIGC, fora desencadeada com o aval do presidente do Conselho 
Marcelo Caetano. Esta ofensiva tinha como propósitos o derrube de Sékou 
Touré, recorrendo para o efeito à incorporação de elementos da oposição 
ao regime de Conacri, a libertação de prisioneiros de guerra portugueses e 
a decapitação da direção do PAIGC, bem como a destruição dos edifícios 
nos quais o partido nacionalista estava instalado. Deste conjunto de alvos e 
objetivos, as forças lideradas pelo capitão-tenente Alpoim Calvão apenas 
lograram a libertação dos prisioneiros de guerra portugueses. As ausências 
de Conacri quer de Amílcar Cabral quer de Sékou Touré determinaram o 
fracasso desta iniciativa que, para além disso, acentuou o isolamento inter-
nacional a que Portugal já se encontrava votado. (46)

 (43)  Cf. AHM, Ação Psicológica Guiné, 1968…, doc. 10, CTI Guiné Relatório de ação 
psicológica n.º 4/68, novembro de 1969, fl. 8.

 (44)  Cf. AHM, Ação Psicológica…, doc. 11, CTI Guiné…, fl. 16.

 (45)  Cf. Castanheira, José Pedro. Quem mandou matar Amílcar Cabral? 3.ª Edição. Lisboa: 
Relógio d’Água, 1995, pp. 143-145.

 (46)  Cf. Antunes, José Freire. Op. cit., pp. 147-154.
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O PAIGC na frente diplomática
Em outubro de 1972, Amílcar Cabral comunicava, perante a IV Comissão da 
Assembleia Geral das Nações Unidas, a realização nesse mesmo ano de elei-
ções para a formação da Assembleia Nacional Popular (ANP), organismo que 
teria como primeira missão a proclamação da independência do Estado da 
Guiné-Bissau. Refira-se, a este propósito, que este processo eleitoral decorreu 
entre agosto e outubro desse ano e envolveu 83 mil eleitores. (47) Este anún-
cio parecia significar, na opinião de Patrick Chabal, a afirmação do estatuto 
internacional entretanto alcançado pelo secretário-geral do PAIGC. Por outro 
lado, este episódio chama-nos a atenção para a ação externa desenvolvida 
pela organização nacionalista, numa conjuntura internacional marcada pelo 
desabrochar das novas nações africanas independentes, pela guerra-fria e 
pelo cisma sino-soviético. O PAIGC tinha ainda que contar com o peso e a 
influência dos aliados de Portugal, país fundador da NATO, e o desconheci-
mento reinante no mundo sobre a situação das colónias portuguesas. (48) Foi, 
contudo, neste cenário que Amílcar Cabral e os quadros do PAIGC envol-
vidos nas relações com o exterior procuraram denunciar a situação colonial 
vigente na Guiné e em Cabo Verde e conferir visibilidade ao PAIGC e à causa 
nacionalista junto de Estados e organismos internacionais.

A conquista de aliados para a causa nacionalista, de ajuda militar e humani-
tária para acorrer às necessidades de uma guerrilha que respondia pela defesa 
de um Estado em implantação e de cumplicidades à escala internacional que 
conduzissem ao isolamento de Portugal e sustentassem a proclamação uni-
lateral da independência eram os objetivos perseguidos. Não menos impor-
tantes foram os esforços empreendidos no sentido de garantir não apenas 
o apoio dos países vizinhos do território guineense – a Guiné-Conacri e o 
Senegal –, mas o direito a ser considerado pelas respetivas autoridades como 
o único representante dos povos guineense e cabo-verdiano. Se relativamente 
à Guiné-Conacri a situação foi sendo ultrapassada no arranque da década 
de 60, o Senegal mostrou-se sempre mais relutante em conceder liberdade 
de movimentos aos militantes do PAIGC, tendo o protocolo que regula as 
relações entre o movimento emancipalista e as autoridades senegalesas sido 
assinado em março de 1966. (49)

 (47)  Cf. Silva, António Duarte, A independência da Guiné-Bissau e a descolonização por-
tuguesa. Porto: Edições Afrontamento, 1997, págs. 116 e 119.

 (48)  Cf. Chabal, Patrick. Op. cit., p. 83.

 (49)  Cf. IAN/TT, PIDE/DGS, PAIGC, proc. n.º 641/61 – SR - 3063, 1.º vol., Protocolo de 
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No início da década de 60, os trabalhos a que a diplomacia do PAIGC 
lançou mãos visaram a denúncia do verdadeiro estatuto jurídico de Guiné e 
Cabo Verde, conforme o espírito da Carta das Nações Unidas, onde se prevê 
o direito à autodeterminação e independência dos povos dos territórios sob 
tutela, (50) e de acordo com o estabelecido na resolução 1514, aprovada no 
decurso da XV Assembleia Geral da ONU em dezembro de 1960, onde “o 
fim do colonialismo surge como necessidade urgente e incondicional” e onde 
é solicitada a “independência imediata ou, pelo menos, medidas imediatas 
para transferir todos os poderes para os povos dependentes”. (51)

Perante a recusa terminante do Governo português em negociar uma 
saída pacífica para a questão colonial, (52) o trabalho desenvolvido a nível 
externo encaminha-se para a garantia do suporte material, financeiro e moral 
para a luta armada. Entre os países que apoiaram o PAIGC há a destacar a 
China, a União Soviética, Cuba, para além de outros países socialistas como 
a República Democrática Alemã, a Hungria, a Checoslováquia e a Roménia.

As manifestações de apoio à causa nacionalista guineense e cabo-ver-
diana por parte dos países africanos caracterizaram-se pela irregularidade. (53) 
Já os contactos com os países ocidentais, aliados tradicionais de Portugal, 
seriam assegurados por comités de apoio, organizações compostas por 
ativistas anticolonialistas e que foram responsáveis pela captação de auxílio 
humanitário para o PAIGC. A construção de uma base de apoios externos 
mais alargada que permitisse, a prazo, aumentar o isolamento de Portugal e 
sustentar o reconhecimento do Estado da Guiné-Bissau logo que fosse feita 
a proclamação unilateral da independência levou Amílcar Cabral a introduzir 
mudanças na política de relações com o exterior.

Os pressupostos táticos que deram corpo a essa evolução (54) surgem 
enunciados num manuscrito da autoria de Amílcar Cabral referente aos con-
tactos a estabelecer pelo partido na Escandinávia, (55) no qual é preconizado 

Acordo fixando as modalidade de cooperação entre as Autoridades da República do Senegal 
e os Responsáveis do Partido africano para a Independência da Guiné e das Ilhas de Cabo 
Verde (PAIGC), 21 de março de 1966, dact., fl. 1.

 (50)  Cf. Silva, António E. Duarte. Op. cit., p. 305.

 (51)  Cf. Ibidem, p. 310.

 (52)  Ibidem, p. 326.

 (53)  Cf. Sousa, Julião Soares. Op. cit., pp. 353-359.
 (54)  Cf. Ibidem, p. 521.
 (55)  Onésimo Silveira foi representante do PAIGC na Escandinávia entre 1968 e 1972.
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o estabelecimento de “contactos com entidades (individuais ou coletivas) 
ligadas às autoridades governamentais e aos partidos no poder” (56) e “com 
todas as esferas anticolonialistas, quaisquer que sejam as suas tendências 
políticas”, procurando “evitar que os extremistas sejam os mais ligados à 
nossa presença”. (57) A bem sucedida aproximação aos países do Norte da 
Europa – Dinamarca, Finlândia, Noruega e, sobretudo, Suécia –, concreti-
zada entre 1968 e 1971, é o espelho dessa alteração, tendo o PAIGC obtido 
importante ajuda humanitária, imediatamente direcionada para as zonas sob 
o seu controlo. (58) Um marco importante dessa estratégia de alargamento de 
apoios externos terá sido a audiência concedida pelo papa Paulo VI ao líder 
do PAIGC e também a Agostinho Neto em representação do MPLA e a 
Marcelino dos Santos, em nome da FRELIMO, um acontecimento habilmente 
explorado pelo secretário-geral do PAIGC que tentou apartar os católicos 
portugueses da sua hierarquia eclesiástica, um sustentáculo do Estado Novo, 
ao afirmar-se convicto de que “os católicos indecisos, angustiados, podem 
agora apoiar-nos tranquilamente, porque sabem que o Papa é contra tudo 
aquilo que seja contra a liberdade, a paz e a independência dos povos”. (59)

A urgência de alcançar uma saída política para uma guerra que, no ter-
reno militar, conhecia um impasse, motivou o secretário-geral a procurar 
demonstrar, junto dos países e instituições internacionais, que o PAIGC era 
soberano numa parte significativa do território da Guiné, estando a outra 
parte ocupada por um exército invasor.

Como vimos acima, o ano de 1972 revelou-se decisivo quanto à criação 
das condições necessárias ao alcançar desse desiderato. Em fevereiro, Amílcar 
Cabral tomou parte numa reunião do Conselho de Segurança das Nações 
Unidas realizada em Adis Abeba, capital da Etiópia, durante a qual foi sugerida 
pelo presidente do Comité de Libertação da OUA a visita às “áreas libertadas” 
de uma missão do Conselho de Segurança. (60) Tal visita veio a concretizar-se 
entre os dias 2 e 8 de abril, tendo a missão especial visitado nove povoações no 
interior do território guineense. Os três diplomatas que compunham a missão 
concluíram que importantes extensões da Guiné se encontravam excluídas 

 (56)  AMS, DAC, Suécia e Escandinávia em Geral, s.d., pasta 07056.002.005, man., im. 1.

 (57)  Ibidem.

 (58)  Cf. Sousa, Julião Soares. Op. cit. p. 388.

 (59)  Cabral, Amílcar. Guiné-Bissau – Nação Africana forjada na luta. Lisboa: Nova 
Aurora, 1974, p. 106.

 (60)  Cf. Sousa, Julião Soares. Op. cit. p. 302.
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do controlo de Portugal e conquistadas pelo PAIGC, cujas atividades eram 
apoiadas pelas populações por si administradas e protegidas. (61) Por isso, o 
PAIGC era “o único e autêntico representante das aspirações do povo do 
território” (62) perante Estados e organismos internacionais integrados nas 
Nações Unidas. Esta posição seria reiterada pela Assembleia Geral das Nações 
Unidades que, a 14 de novembro, aprova a resolução 2918 (XXVII), na qual 
nomeia o PAIGC, a FRELIMO e o MPLA como “os representantes autên-
ticos das verdadeiras aspirações dos povos dos respetivos territórios”. (63) A 
22 de novembro, o Conselho de Segurança aprova a resolução 322, na qual a 
política ultramarina portuguesa é alvo de condenação e é defendido o direito 
dos povos que habitam os territórios africanos sob administração portuguesa 
à autodeterminação. O documento, aprovado com as abstenções de França, 
Grã-Bretanha e EUA, reclamava o fim do conflito e o início de conversações 
entre Lisboa e os movimentos de libertação. (64) O relatório produzido pelos 
membros da missão especial das Nações Unidas, conjugado com a realização 
de eleições para a constituição da Assembleia Nacional Popular, constituíram 
as bases que sustentaram a proclamação da independência da Guiné-Bissau. 

Todas estas iniciativas decorreram ao mesmo tempo que se sucediam 
os esforços para resolver a questão guineense por via pacífica, envolvendo o 
PAIGC e as autoridades de Lisboa. O estabelecimento de negociações com o 
Governo português fora uma possibilidade colocada por aquele movimento 
nacionalista logo que, no início dos anos 60, assumiu em nome próprio a 
denúncia do colonialismo português, sendo o recurso à guerra encarado pelo 
seu secretário-geral como uma etapa que deveria conduzir Lisboa ao estabe-
lecimento do diálogo. Muitas destas diligências surgiram num período – entre 
1970 e 1973 – em que a situação militar se caracterizava por um impasse, com 
consequências nefastas para a vida interna do PAIG. 

Da crise interna à proclamação unilateral da independência
De facto, tais consequências tiveram reflexo no cansaço e na queda de ânimo 
registados entre os guerrilheiros, acentuados pelos efeitos das medidas implan-
tadas pelo Exército português durante o consulado de Spínola. A PIDE/DGS 

 (61)  Cf. Silva, António E. Duarte. Op. cit., pp. 96-98.

 (62)  Ibidem, p. 99.

 (63)  Ibidem, pp. 102-103.

 (64)  Cf. Ibidem, p. 103.
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foi ecoando esses sinais, veiculando queixas de nacionalistas guineenses que 
se consideravam preteridos pelo secretário-geral do PAIGC em detrimento 
de elementos da ala cabo-verdiana na ocupação dos escalões superiores da 
organização nacionalista. Tal perceção não corresponde à realidade, se con-
siderarmos a composição dos órgãos dirigentes do PAIGC entre 1970 e 1973, 
isto é, o CSL e o CEL, (65) tratando-se, ao invés, de um sentimento alimentado 
pela ação psicossocial desenvolvida pelo Exército português.

Os sinais de tensão vindos do interior do PAIGC avolumavam-se. O princí-
pio da Unidade Guiné-Cabo Verde, pedra basilar do programa do PAIGC e do 
pensamento de Amílcar Cabral, foi o fio condutor da contestação no partido 
levada a cabo por parte de franjas da ala guineense e que teve como alvo a 
figura do secretário-geral. Por outro lado, instalou-se entre alguns militantes 
cabo-verdianos um sentimento de impaciência perante os poucos avanços 
registados pela luta no arquipélago, a incerteza quanto ao desencadear de 
ações armadas e a ausência de discussão do problema no âmbito da direção 
num tópico cuja gestão era assumida por Amílcar Cabral quase em exclusivo. 

É neste cenário que ocorrem os acontecimentos de 20 de janeiro de 1973 
que ditaram a morte de Amílcar Cabral. Se é por demais conhecido o envol-
vimento de militantes guineenses na consumação do assassínio, sobram as 
incertezas acerca das responsabilidades morais e a suspeita de que a eliminação 
física do líder nacionalista poderia interessar às autoridades portuguesas em 
Lisboa e em Bissau e a Sékou Touré, o presidente da República da Guiné. (66)

Entretanto, a situação militar permanecia bloqueada. No ano em que o 
PAIGC proclama unilateralmente a independência em Madina do Boé, as 
forças militares portugueses evidenciavam sintomas de desgaste. Os guerri-
lheiros do PAIGC, por seu turno, bombardeavam constantemente os quartéis 
de Guiledje e Guidaje, fortificações que pretendiam tomar. (67) Os sinais de 
mudança no conflito surgem a partir do momento em que o PAIGC recebe os 
mísseis terra-ar SAM7 Strella, de fabrico soviético e, através do aumento de 
aviões portugueses abatidos, põe em xeque a supremacia aérea evidenciada 
desde sempre pelas Forças Armadas Portuguesas. (68) Se a isto juntarmos a 

 (65)  Veja-se, a este propósito, Coutinho, Ângela Benoliel. Os dirigentes do PAIGC. Da 
fundação à rutura 1956-1980. Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra, 2017.

 (66)  Sobre este tema, veja-se Castanheira, José Pedro. Ob. cit.

 (67)  Cf. Afonso, Aniceto e Gomes, Carlos Matos. Op cit., p. 506.

 (68)  Cf. Ibidem, p. 507.



tomada dos quartéis de Guiledje e Guidaje, registada em maio de 1973, (69) 
verifica-se que o PAIGC retoma a iniciativa e ganha um claro ascendente 
no terreno militar.

A sessão inaugural da Assembleia Nacional Popular ocorreu a 24 de 
setembro na região de Madina do Boé, durante a qual se proclamou a inde-
pendência da Guiné-Bissau. Decorreu com Aristides Pereira na liderança do 
PAIGC e confirmou Luís Cabral à frente dos destinos do novo país.

O cessar-fogo e o reconhecimento do Estado da Guiné-Bissau por parte 
de Portugal seriam apenas materializados no pós-25 de Abril, mediante a 
assinatura do Acordo de Argel, a 26 de agosto de 1974, entre a delegação 
portuguesa, chefiada pelo ministro dos Negócios Estrangeiros Mário Soares 
e a delegação do PAIGC, composta por elementos do CEL e encabeçada 
por Pedro Pires. Das disposições do acordo resultou igualmente o reconhe-
cimento do direito de Cabo Verde à autodeterminação e independência. (70)

 (69)  Cf. Ibidem, págs. 510 e 514.

 (70)  Cf. Silva, António E. Duarte. Op. cit., pp. 260-261.



PORTUGAL 1974-1975: O SONHO ESQUECIDO

Peter Robinson

“O desenvolvimento real do processo revolucionário ocorre subterra-
neamente, na obscuridade da fábrica e nas mentes das vastas multidões 
que o capitalismo sujeita às suas leis. Este desenvolvimento não é con-
trolável ou documentável.”

Antonio Gramsci (1)

Introdução
Até aos dias de hoje, o turbilhão de há vinte e cinco anos em Portugal, em 
1974 e 1975, foi o período revolucionário mais observado e televisionado 
de sempre. Cartazes a defender a insurreição armada eram legais, e até os 
bilhetes de autocarro tinham palavras de ordem revolucionárias. Crianças de 
sete anos conseguiam enumerar os muitos partidos de esquerda, e ainda os 
respetivos jornais, emblemas e palavras de ordem, para além de explicarem 
o que as levava a apoiar um determinado partido. Reinava por todo o lado 
a maior boa vontade para com as classes trabalhadoras em todo o mundo. 
Os trabalhadores discutiam a situação em França, Inglaterra, Argentina e 
Brasil como se tivessem sido professores de política a vida toda. A esquerda 
europeia fretou aviões para observar, participar e celebrar o renascimento 
das ideias revolucionárias.

A indústria foi trespassada por ondas de greves. O nível de ocupação de 
fábricas fazia lembrar Turim em 1920, a Catalunha em 1936, ou a França em 
1936 e 1968. E não foram só as fábricas a ser tomadas – por todo o lado apa-
reciam clínicas populares e centros culturais. Num hospital, os trabalhadores 
tomaram o poder às freiras e incitaram-nas a participar e votar nas assembleias 
gerais. Casas e apartamentos vazios foram requisitados, e as organizações de 
inquilinos e moradores eram incomparavelmente maiores do que alguma vez 
fora visto na Europa. Nos campos, os trabalhadores ocuparam as herdades e 
deram-lhes nomes como “Estrela Vermelha” e “Ditadura do Proletariado”.

Hoje em dia, os turistas verão poucos vestígios destes dias alucinantes 
e inacreditáveis. Talvez alguns dos murais ainda sejam visíveis, num parco 

 (1)  Gramsci, Antonio, Selections from Political Writings, 1910-20, ed. q. Hoare, Lawrence 
& Wishart, Londres, 1977, p. 261 (traduzido).
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tributo à criatividade dos pintores – pessoas com escassa formação artística 
e política que, numa questão de meses, pintaram murais gigantescos. Mas 
tudo isto acabou por dissipar-se. Em inglês, não há mais do que uma meia 
dúzia de livros sobre o assunto. (2) É quase como se nada tivesse acontecido, 
como se não tivéssemos nada a aprender.

Em agosto de 1975, um grupo político britânico, os International Socialists 
[Socialistas Internacionais] (IS), organizou uma viagem económica, com a 
duração de duas semanas, para setenta camaradas, num voo comercial. Na 
primeira noite, ficámos no confortável Hotel Embaixador, que fora tomado 
pelos trabalhadores – como é óbvio, faziam um desconto considerável aos 
revolucionários estrangeiros. Um dos membros da comissão de trabalhadores, 
a telefonista, contou-nos a história da ocupação. Grande parte da viagem foi 
passada em manifestações e a visitar comissões de trabalhadores e diversas 
sedes da esquerda.

Entre outubro de 1975 e junho do ano seguinte fui funcionário da IS 
em Lisboa. (3) Tive a sorte de poder passar uma quantidade considerável de 
tempo a falar e entrevistar militantes de base (4) e a esquadrinhar a imprensa 
de esquerda da altura, os comunicados das fábricas e uma imensidão de pan-
fletos. No final da década de 70 e em meados da de 80, regressei a Portugal 
várias vezes, para fazer pesquisa e tomar nota do que acontecia. (5)

Gramsci tem razão quando nos avisa de que “este desenvolvimento não 
é controlável ou documentável”. As lutas dos trabalhadores não ocorreram 
no registo da política oficial. Tal como a historiografia dos motins tende a 

 (2)  Uma descrição contemporânea bastante gráfica pode ser encontrada em Mailer, Phil, 
Portugal – The Impossible Revolution?, Solidarity, Londres, 1977. Mailer é um libertário 
que se opõe, por princípio, a todos os partidos e sindicatos.

 (3)  O meu “caderno de encargos” era tripartido: (i) escrever relatórios e artigos (por 
exemplo, para o Socialist Worker e o International Socialism); (ii) estabelecer o contacto 
entre os International Socialists e a esquerda revolucionária em Portugal, em particular, 
com o PRP-BR e o MES (os meus “deveres” oscilavam entre agir como um “agente turístico 
revolucionário” e preparar e vender panfletos em português); (iii) fazer a coordenação 
entre as organizações de trabalhadores nos dois países (levado a cabo no âmbito do Rank 
and File Organising Committee – Comité de Organização das Bases).

 (4)  Quero agradecer a todas estas pessoas. E ainda a Bill Lomax e a John Woolcott por 
toda a ajuda e encorajamento ao longo dos anos. 

 (5)  Um dos capítulos de Revolutionary Rehearsals, ed. Colin Barker, Bookmarks, Londres, 
1979, é sobre Portugal, escrito por mim. Muito do material incluído neste artigo foi tirado 
de lá. Acabei por apresentar uma tese de mestrado na Open University sobre Comissões 
de Trabalhadores em Portugal 1974-1975.
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negligenciar o convés inferior, os relatos do processo revolucionário negli-
genciam os movimentos de massas. Este estudo específico centra-se, inten-
cionalmente, no convés inferior.

Há pouca documentação, sobretudo no que diz respeito aos meses ime-
diatamente a seguir à queda do antigo regime em 25 de abril de 1974. As 
comissões de trabalhadores e os conselhos embrionários não tinham sequer 
atas nem livros de registos. É deveras raro encontrar pormenores relativos 
a coisas como locais, datas e regularidade das reuniões, ou até os níveis de 
participação e representatividade. Por vezes, a ausência de detalhes preci-
sos faz que estas ações e organizações pareçam pouco fundamentadas, mas 
a ausência de provas documentais é compensada por outras evidências da 
atividade dos trabalhadores.

Não obstante, seria um erro concluir que as lutas pelo controlo das 
empresas não foram cobertas pela imprensa. Consoante as lutas se intensi-
ficavam, também a cobertura noticiosa aumentava. Como já foi dito, a luta 
em Portugal, sobretudo no verão e no outono, foi amplamente coberta pela 
imprensa e televisões internacionais. Durante algum tempo, as classes opri-
midas controlaram os seus próprios órgãos de informação, como por exem-
plo o jornal República e a Rádio Renascença, ambos sob controlo operário 
no verão e outono de 1975. Os jornais diários publicavam, muitas vezes na 
íntegra, comunicados de qualquer grupo de esquerda ou declarações oficiais 
de comissões de trabalhadores ou encontros de soldados que conseguissem 
fazê-las. Existem provas da atividade das massas, o que é extraordinariamente 
útil, mas são muitas vezes pomposas e apenas parciais. As estatísticas eram 
completamente desfasadas. Era muito raro que os jornais, mesmo os que 
estavam sob controlo operário, se sentissem ou soassem como representan-
tes da classe operária.

No meio da revolução, os ativistas de base raramente encontravam algo 
que expressasse adequadamente, de forma escrita, as suas ideias – ainda 
que pouco depois do processo revolucionário (e até durante) tivessem sido 
publicados vários relatos, compilações de documentos e mesas redondas, sob 
a forma de panfletos ou livros, geralmente de pequena dimensão. Por causa 
destas fragilidades, a documentação sobre luta e estruturas nos locais de tra-
balho levada a cabo pelos investigadores ligados ao Gabinete de Investigações 
Sociais e pelos autores da sua revista Análise Social revelaram-se preciosos. 
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O repositório de documentação mais importante foi criado na Universidade 
de Coimbra e inclui uma bibliografia bilingue anotada. (6)

Por que é que, 25 anos depois, não há nada na imprensa britânica? Será 
porque o derrube da ditadura mais antiga da Europa foi insignificante? É 
como se a memória de milhões de pessoas a lutar pelo controle das suas 
próprias vidas fosse uma aberração, uma espécie de sonho ou conto de fadas. 
Desde então, assistimos ao colapso do comunismo, assim como a tentativas 
de rejeição das ideias de Marx e ao descrédito do conceito da classe operária 
como uma força de ação. Foi este enviesamento ideológico que criou a mio-
pia que apaga a memória e a compreensão do que aconteceu em Portugal 
há vinte e cinco anos.

Antes do 25 de abril de 1974
Antes de entrar na discussão dos acontecimentos de 1974-75 propriamente 
ditos, convém fazer uma breve apresentação do contexto histórico da evo-
lução da ditadura em Portugal. A monarquia foi destituída em 1910 e nos 
dezasseis anos a seguir houve trinta e nove governos, um sem-fim de bombas, 
assassínios, tentativas de golpes, motins, insurreições, greves e lockouts. O 
regime parlamentar chegou ao fim com o golpe de 1926. António de Oliveira 
Salazar foi nomeado ministro das Finanças em 1928 e ergueu à sua volta um 
movimento de massas, um partido e a ideologia do Estado Novo. Ao fim de 
alguns anos, estabeleceu uma ditadura, ao abrigo da qual uma mão-cheia 
de impérios privados iria prosperar. Protegidos por tarifas e pelo controlo 
estatal, surgiram dois gigantes: a CUF e o grupo Champalimaud. A CUF 
acabaria por controlar um décimo de toda a indústria nacional; detinha um 
monopólio virtual sobre a indústria tabaqueira e uma parte substancial dos 
setores do sabão, químicos, construção e seguros. O grupo Champalimaud 
estava ligado aos seguros, e, mais tarde, ao turismo, e viria a adquirir um 
monopólio virtual sobre a produção de aço. Estes conglomerados nativos 
foram deliberadamente protegidos da competição internacional. Até a Coca 
Cola era proibida! O regime criou uma oligarquia – meia dúzia de famílias 
poderosas e os respetivos impérios empresariais – profundamente interli-
gada com a burocracia estatal e os escalões superiores das forças armadas. À 
sombra da oligarquia havia um número considerável de pequenos artesãos 
e empresas tradicionais, mas sem deixar grande espaço para o capitalismo 

 (6)  Chilcote, Ronald H., The Portuguese Revolution of 25 April 1974, Coimbra, 1987.
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independente. Os partidos políticos, os sindicatos e as greves foram proibi-
dos. Os opositores ao regime era arbitrariamente detidos e torturados pela 
famosa polícia secreta, a PIDE.

Embora o regime de Salazar seja normalmente descrito pela esquerda 
como fascista, era um tipo de fascismo diferente dos da Alemanha e Itália. 
Por exemplo, Salazar não chegou ao poder através da mobilização de setores 
das massas contra o comunismo. Atém do mais, em comparação, Portugal 
permaneceu em grande medida subdesenvolvido. No entanto, o regime era 
descrito como fascista tanto pelos inimigos como pela população. E é impor-
tante perceber a forte dimensão antifascista dos movimentos pelo poder 
popular tanto antes como depois da queda do regime.

No final da década de 60, Portugal tinha três traços caraterísticos. Em 
primeiro lugar, era o país menos desenvolvido da Europa Ocidental. Tinha 
um grande número de camponeses no Norte, grandes latifúndios no Sul, e 
um grupo relativamente pequeno de centros industriais concentrados em 
torno de Lisboa, do litoral norte e da região do Porto. Entre 1960 e 1970, a 
emigração, em reação ao subdesenvolvimento, aumentou cinco vezes. O apoio 
social era arcaico. A mortalidade infantil, as doenças infeciosas e a iliteracia 
estavam ao nível da Turquia. A população chegou mesmo a decrescer nos 
últimos anos da década de 60.

Em segundo lugar, Portugal fora o primeiro império colonial europeu, e 
continuava agarrado a ele, muito depois de as restantes nações terem abdicado 
dos seus. As colónias em África e no Extremo Oriente garantiam, simulta-
neamente, uma fonte de matérias-primas caras e mercados protegidos para 
os produtos industriais portugueses. Porém, nos anos 60, os movimentos 
anticoloniais começavam a corroer o império. Em África, as lutas de liber-
tação tiveram início com uma revolta urbana em Luanda, Angola, em 1961. 
Surgiram movimentos de guerrilha na Guiné (1963) e Moçambique (1964).

Em terceiro lugar, a ditadura mais antiga da Europa necessitava de reor-
ganizar e modernizar a sua indústria. Novos empreendimentos, como os 
enormes estaleiros navais da Lisnave e Setenave, foram financiados com a 
ajuda de capital estrangeiro. Aliciadas com a mão de obra barata e um regime 
favorável, multinacionais como a Timex, a Plessey, a Ford, a General Motors, a 
ITT e a Philips instalaram unidades industriais, modernas e de grande dimen-
são, sobretudo na cintura industrial de Lisboa. A classe operária urbana foi 
crescendo, juntamente com os bairros de lata. Em 1968, 52,2 por cento do 
investimento no setor manufatureiro era feito às custas de capital estrangeiro.
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No final da década de 60, o fascismo português era um sistema social 
arcaico empenhado numa guerra que não podia vencer. O império decrépito 
demonstrou ser impossível de modernizar sem uma remodelação política de 
fundo. Graças ao colapso de uma cadeira (de fabrico britânico) em setembro 
de 1968, Salazar sofreu um AVC que o deixou com graves lesões cerebrais. A 
sua saída da cena política foi um alento para aqueles que tentavam reformar o 
sistema a partir de cima. O sucessor de Salazar, Marcello Caetano, promoveu 
a chamada “primavera”, um período de liberalização do regime. A censura 
foi aligeirada. Os presos políticos passaram a poder optar pelo exílio e alguns 
exilados foram autorizados a regressar. O movimento estudantil floresceu, 
encorajado pela liberalização e pelos estudantes na Europa e nos Estados 
Unidos – e identificava-se com as lutas anticoloniais em África. Os estudantes 
que chumbassem nos exames podiam ser chamados para as forças armadas, 
o que ajudou a disseminar ideias radicais entre os militares.

Em outubro de 1969, realizaram-se eleições, sob controlo estrito. Durante 
a campanha, formou-se uma frente eleitoral, composta por comunistas, 
católicos e conhecidos intelectuais de “esquerda”, chamada CDE (Comissão 
Democrática Eleitoral). A CDE constituiu-se como um fórum importante 
para os opositores do regime.

A “primavera marcelista” permitiu que os sindicatos fizessem eleições 
internas sem terem de submeter previamente as listas de candidatos à polí-
cia política (PIDE). Em 1969 e 1970, houve eleições em cinco sindicatos, 
e surgiram novas caras. O sindicato dos têxteis, por exemplo, nomeou um 
estudante como organizador. Em outubro de 1970, havia cerca de vinte sin-
dicatos com direções eleitas de forma independente, que se reuniram numa 
federação semilegal chamada Intersindical.

A junção do crescimento dos movimentos de estudantes e trabalhadores, 
do pântano das guerras coloniais e da crise económica criaram alarme no 
regime. Nos primeiros anos da década de 70, Marcello Caetano regressara 
à repressão e ao conservadorismo tradicionais: as reformas estavam fora de 
questão quando havia uma guerra a ser combatida e praticamente metade 
da despesa inserida no orçamento de Estado se destinava às forças armadas. 
Mas já não havia maneira de deter o movimento dos trabalhadores. Caetano 
aprovara uma Lei de Contratação Coletiva que espoletou uma ronda anual 
de negociações salariais. Em resultado, na indústria têxtil houve uma greve 
todos os anos entre 1970 e 1973. Em alguns setores também houve greves 
espontâneas, de curta duração.
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Nos últimos três meses de 1973, o país assistiu a uma nova onda de greves. 
Documentação no Ministério das Corporações e Providência Social descreve 
pormenorizadamente a agitação numa amostra de trinta e três empresas na 
zona da Grande Lisboa (ligadas à aviação comercial, metalurgia, manufatura 
têxtil, construção civil e transportes). De um total de trinta mil trabalhado-
res entre todas estas empresas, cerca de dezassete mil estiveram envolvidos 
na agitação. Estimava-se que, entre outubro de 1973 e março de 1974, mais 
de cem mil trabalhadores, de cerca de duzentas empresas, reivindicaram 
aumentos salariais, com cerca de sessenta mil a enveredarem pela via da 
greve. Fora de Lisboa, houve greves em Braga e na Covilhã (setor têxtil), 
Aveiro (engenharia) e Marinha Grande (setor vidreiro). Por causa do medo 
da repressão, os comités de greve não eram, de uma forma geral, eleitos ou 
organizados. Em alguns casos, os trabalhadores não chegavam sequer a defi-
nir as reivindicações, limitavam-se a dizer que queriam um aumento salarial. 
Quando havia sindicatos combativos (por exemplo, nos têxteis, nos setores 
elétrico, bancário e da engenharia), as greves eram integradas no contexto 
das suas atividades. Outras formas de luta incluíam braços cruzados no tra-
balho (Siderurgia, Lisnave), manifestações de rua (trabalhadores da banca e 
seguros), reuniões às portas das fábricas (Casa Hipólito, Soda Póvoa), recusa 
de horas extraordinárias ou a apresentação de cadernos reivindicativos. (7)

O primeiro conflito laboral de monta ocorreu em 1973, e envolveu 
engenheiros de manutenção da TAP, a companhia aérea portuguesa, que 
ocuparam um Boeing 707. A 12 de julho, dois destes trabalhadores foram 
alvejados e feridos pela polícia durante a desocupação. E assim se formou uma 
das primeiras comissões de trabalhadores em Portugal em várias gerações.

“A polícia bateu em imensa gente. A greve durou quinze dias. Foi uma 
greve muito bem organizada. Saía um comunicado todos os dias, assinado 
por um “grupo de trabalhadores”… Trabalhadores de diferentes setores da 
fábrica reuniam-se nas casas uns dos outros. Cerca de cento e cinquenta esta-
vam envolvidos na organização clandestina dos restantes trabalhadores. É a 
conjugação da luta clandestina com a legal que explica o sucesso da greve. Não 
se limitaram a conquistar as exigências salariais, também conseguiram que 

 (7)  Ver Lima dos Santos, Maria de Lurdes, et. al., O 25 de abril e as lutas sociais nas 
empresas; Greve e o 25 de Abril (BASE). O dossiê Vignola contém mais detalhes, nas 
páginas 369-70. Este dossiê foi compilado por Gerry Vignola, quando trabalhava com 
Bill Lomax num projeto de investigação financiado pela Fundação Ford. O dossiê inclui 
mais de três centenas de páginas datilografadas, com notas e traduções. A numeração foi 
acrescentada pelo presente autor.
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os presos fossem libertados, que os feridos recebessem uma compensação, 
e que aqueles que tinham sido despedidos fossem readmitidos. (8)”

Os trabalhadores da TAP no aeroporto de Lisboa agiram sob a influência 
de uma esquerda que começava a emergir. Em 1972, no seio da CDE – que 
fora originalmente uma frente eleitoral – começava a discutir-se o recurso 
à violência, a ações políticas semilegais e a democracia dentro da própria 
organização. Em 1972 ocorreu uma cisão crucial, em que entre um terço e 
metade dos militantes – quarenta ou cinquenta pessoas – saíram da CDE. 
Os dissidentes tornaram-se membros proeminentes de muitos dos grupos 
revolucionários não maoístas e o cerne do Partido Socialista, fundado no 
exílio em 1973.

O Partido Comunista Português (PCP) há muito que se afirmava como 
a única organização política ativa nas lutas da classe operária no fascismo. O 
seu líder, Álvaro Cunhal, gostava de recordar aos outros que “ele e muitos 
outros camaradas que ainda estavam vivos participaram na preparação da 
organização e implementação da greve de 8 e 9 de maio de 1944 (em Lisboa 
e no baixo Ribatejo)” (Avante!, 22/11/74). Apesar deste legado, as greves 
de 1973 extravasaram em muito a órbita do PCP. Incapaz de influenciar este 
eclodir de greves, o jornal do PCP, Avante!, tentou associá-las à estratégia 
do partido e representá-las como parte de uma ofensiva política antifascista. 
Mas esta ligação era ténue. Os factos dizem-nos que as greves tinham por 
base reivindicações imediatas baseadas em necessidades materiais. Embora 
não haja dúvidas de que os trabalhadores odiavam o regime, não tinham 
constância suficiente para agir diretamente contra ele.

A tensão chegava aos detentores e controladores da riqueza. Os indus-
triais estavam impacientes com a deficiente rede bancária e financeira do 
país e com a inexistência de informação de confiança que pudesse servir de 
base à tomada de decisões económicas. A falta de mão de obra e o foco em 
África frustrava-os. Em 1973, de facto, quase metade do comércio externo 
português era feito com a CEE, enquanto o volume de trocas comerciais 
com os territórios ultramarinos não chegava a um terço. “Para uma parte dos 

 (8)  Entrevista com Agostinho Roseta, 3/5/84. Roseta foi um líder estudantil no final 
dos anos 70 e depois trabalhou como funcionário do sindicato dos têxteis. Além disso, 
foi miliciano em 1974-75. Participou no 25 de Abril e no 28 de setembro. Foi expulso do 
Exército depois do 25 de novembro de 1975. Era ainda militante do MES.
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grandes interesses económicos, portanto, o estado corporativo de Salazar e 
Caetano tornara-se um verdadeiro obstáculo.” (9)

As forças que se opunham ao regime recebiam um grande incentivo 
com o que estava a acontecer em África. No início de 1974, o PAICG estava à 
beira da vitória e a FRELIMO (Frente de Libertação de Moçambique) abrira 
uma nova ofensiva. O número de portugueses mortos ascendia a treze mil – 
superior ao de qualquer conflito desde as guerras napoleónicas – e o Exército 
estava a ser responsabilizado por estas baixas. Alguns oficiais tinham vergonha 
de usar o uniforme nas ruas de Lisboa. A crise crescia nos setores médios 
do Exército. Não havia qualquer perspetiva de vencer as guerras em África.

O MFA – Movimento das Forças Armadas
É frequente a história da Revolução Portuguesa ter início com o Movimento 
das Forças Armadas (MFA). No dia 9 de setembro de 1973, um domingo, 
no meio de apertadíssimas precauções de segurança, cento e trinta e seis 
oficiais, nenhum com patente mais alta do que capitão, encontraram-se no 
Portugal profundo, supostamente para um “churrasco especial”. Foi a pri-
meira reunião do MFA.

Em abril de 1974, já tinham formado uma rede com trezentos oficiais 
simpatizantes, oriundos dos três ramos, e elaborado o esboço do primeiro 
programa, reivindicando “Democracia, Desenvolvimento e Descolonização”. 
O MFA almejava uma “economia mista” de acordo com os padrões da Europa 
Ocidental, democrática e moderna, e recusava-se a aceitar a responsabilidade 
pelos revezes coloniais. Por essa altura, só uma mão-cheia de oficiais poderia 
ser descrita como “socialista”.

O golpe em si decorreu com relativa facilidade. Com recurso a não mais 
do que uma dúzia de unidades militares, as estações de rádio e televisão, 
assim como o aeroporto e os quartéis-generais foram ocupados sem grande 
resistência. Morreram apenas quatro pessoas, alvejadas por agentes da polícia 
política (PIDE) aterrorizados. Um regime que durara quase cinquenta anos 
caiu em menos de um dia. (10)

 (9)  Maxwell, Kenneth, The Making of Portuguese Democracy, Cambridge UniversityPress, 
Cambridge, 1995, p. 24.

 (10)  O relato do golpe de 25 de Abril de 1974 mais fácil de ler é Portugal: The Year of the 
Captains, Sunday Times Insight Team, 1975.
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O MFA rebelara-se e procurou uma base social para legitimar a sua posi-
ção. Necessitava do apoio das massas, o que expressou em termos de uma 
colaboração entre classes. A palavra de ordem “O MFA está com o povo, o 
povo está com o MFA” não tardou a ganhar imensa popularidade. Os cra-
vos vermelhos foram imediatamente adotados como símbolo da revolução 
– vermelhos pela revolução, flores em nome da paz. Os soldados enfiaram 
cravos nos canos das espingardas, e, ao final do dia, os tanques foram tomados 
pela multidão em festa. A relação entre os oficiais das patentes mais baixas 
e intermédias com o movimento popular é, sem dúvida, fascinante, mas o 
processo revolucionário português não se resumiu a isso. Teve mais a ver 
com as forças que o MFA ajudou a libertar.

A luta e organização nos locais de trabalho
Os nomes das ruas e das pontes foram mudados. O 1.º de maio foi declarado 
feriado nacional. As paredes ganharam nova vida, cobertas de grafitti, pala-
vras de ordem e cartazes, e, mais tarde, murais extraordinários. Os dias que 
antecederam o 1.º de Maio transformaram-se num “festival dos oprimidos” 
permanente. Até as prostitutas de Lisboa se organizaram e fizeram campa-
nhas para despedir os chulos.

O golpe libertou uma imensidão de energias e aspirações populares. No 
dia 29 de abril, mais de cem famílias que viviam em bairros de lata ocuparam 
um novo bairro social nos arredores de Lisboa. Ao fim de duas semanas, 
tinham sido ocupadas mais de duas mil casas em todo o país. O movimento 
das comissões de moradores e dos bairros entrará em ebulição nos dezoito 
meses a seguir. 

No dia do golpe, havia apenas uma fábrica em greve – a metalúrgica 
Mague, com dois mil trabalhadores. A reivindicação de um salário mínimo 
de 6000 escudos foi imediatamente concedida pelos patrões, que temiam 
ser rotulados de fascistas pelos novos dirigentes do país. No entanto, a junta 
militar (que o MFA ajudou a formar) não ficou contente com esta vitória e 
declarou que o novo acordo salarial era um exemplo a não seguir. (11)

No rescaldo do 25 de Abril, a maioria dos trabalhadores deslocou-se para 
os seus postos de trabalho, mas passava os dias a celebrar. E as celebrações 
rapidamente se transformaram em batalhas. As empresas queriam recomeçar 
a produção, mas os trabalhadores queriam que a “revolução” chegasse aos 

 (11)  ibidem, p. 120.
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locais de trabalho. Quando os patrões resistiram, as empresas entraram em 
polvorosa – mas não de forma coordenada, pelo que as reivindicações diferiam 
imenso. Algumas eram de índole económica, outras mais políticas. Algumas 
greves duraram um par de horas, outras arrastaram-se ao longo de meses. A 
maior parte das disputas deu-se nas novas indústrias (setor elétrico, portos, 
etc.) e nas expansões mais recentes de indústrias mais antigas, como os têx-
teis e a construção civil. As reivindicações salariais germinavam casualmente. 
Na altura, Agostinho Roseta era simultaneamente funcionário do sindicato 
dos têxteis e oficial a cumprir o serviço militar obrigatório. E recorda uma 
reunião no início de maio, organizada por trabalhadoras da indústria têxtil:

“Estavam lá umas sete ou oito mil pessoas. Uma verdadeira confusão. 
Alguém gritou que devíamos pedir um aumento de 3000 escudos. Do outro 
lado da sala, alguém ripostou que tinha de ser 4000. E depois subiu para 
5000 escudos.” (12)

Os trabalhadores da fábrica de relógios Timex, predominantemente 
mulheres, entraram em greve para exigir aumentos salariais e o “saneamento” 
de seis informadores da PIDE. Vendiam os relógios na rua para reforçar os 
fundos de greve. A 13 de maio, mil e seiscentos mineiros da Panasqueira entra-
ram em greve por um salário mínimo de 6000 escudos mensais, assistência 
médica gratuita e um bónus anual de mais um salário (conhecido por décimo 
terceiro mês), um mês de férias e o afastamento dos fascistas. Ao fim de uma 
semana, tinham conseguido tudo. A 15 de maio, os oito mil e quatrocentos 
trabalhadores da Lisnave ocuparam os estaleiros e começaram uma greve 
por uma semana de quarenta horas e um salário mínimo de 7800 escudos. 
Em maio, pelo menos 158 grupos de trabalhadores estavam envolvidos em 
duros confrontos, incluindo 35 ocupações. Em quatro delas, membros das 
direções foram feitos reféns. (13)

Nas maiores empresas, sobretudo as multinacionais, acrescentavam-se às 
reivindicações pecuniárias a exigência do afastamento de todos os membros 
das direções com ligações ao fascismo. Em alguns casos, isto significava “despe-
di-los a todos”. Esta destituição de fascistas ficou conhecida por “saneamento” 
e não tardou a extravasar a colaboração mais flagrante para passar a abranger 
qualquer pessoa que se opusesse aos trabalhadores. Houve saneamentos em 
mais de metade das empresas com mais de quinhentos trabalhadores, o que 

 (12)  Entrevista com Agostinho Roseta, 3/5/84.

 (13)  Detalhes em Lima dos Santos, Maria de Lurdes, et. al, O 25 de abril e as lutas sociais 
nas empresas.
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expressa simultaneamente a fragilidade das direções e a crescente confiança 
dos trabalhadores. Embora esta distinção não fosse feita pelos trabalhadores 
na altura, os saneamentos eram essencialmente políticos e podiam facilmente 
levantar questões acerca de onde residia o poder de facto. A distinção passava 
por aqueles que controlavam as fábricas e aqueles que podiam controlá-las. 
Ocorreram fenómenos semelhantes no final da Segunda Guerra Mundial em 
Itália e França: epurazione e épuration.

Os dados relativos a 1970 mostram que 36,5% da população ativa traba-
lhava na indústria, com cerca de 33,5% empregados no setor dos serviços. (14) 
Esta população estava altamente concentrada: a grande maioria dos traba-
lhadores aglomerava-se à volta da cintura industrial de Lisboa ou na zona do 
Porto e litoral norte. (15) Por isso, quando duzentos mil trabalhadores da zona 
de Lisboa entraram em greve em maio, os restantes trabalhadores podiam 
facilmente saber o que se passava e apoiá-los (por outro lado, o isolamento 
das restantes regiões constituía um problema).

Antes do 25 de Abril, os comités de trabalhadores clandestinos tinham 
tido uma existência breve, sobretudo em alturas de conflito, e com designa-
ções variadas. A seguir ao golpe, surgiram as comissões, e, nos finais de maio 
de 1974, havia conselhos e comissões de trabalhadores em quase todos os 
locais de trabalho na região de Lisboa. Normalmente, tomavam o nome de 
comissões de trabalhadores (CT). Calcula-se que entre maio e outubro foram 
criadas quatrocentas, praticamente uma em cada local de trabalho, quase 
sempre a seguir a assembleias de trabalhadores (os plenários).

As comissões de trabalhadores podiam não ter grandes níveis de organi-
zação formal, mas a intensidade da luta obrigava-as a reunir e fazer consultas 
à base com frequência. Eram altamente democráticas. A comissão da Plessey 
incluía cento e dezoito trabalhadores, e todos insistiram em ir à primeira 
reunião com a direção. (16) Conheci a Fernanda, uma jovem trabalhadora na 
linha de montagem da multinacional, quando ela visitou a Grã-Bretanha 
em 1975. A Plessey dava emprego a um total de 4300 trabalhadores, a maior 
parte dos quais mulheres. A Fernanda trabalhava na fábrica na margem 

 (14)  Detalhes retirados de Gallagher, Tom, Portugal — A Twentieth Century Interpretation, 
Manchester University Press, Manchester, 1983, p. 172.

 (15)  Robinson, Richard, Contemporary Portugal, George Allen & Unwin, Londres, 1979, 
pp. 136 & 146.

 (16)  Insight, op. cit., p. 152.
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sul do estuário do Tejo e pertenceu à primeira comissão de trabalhadores. 
Contou-me o seguinte:

“Havia quem dissesse: ‘Por que é que havemos de estar sozinhos se 
há outras pessoas mesmo aqui ao lado com os mesmos problemas?’ Então 
decidimos aderir e discutir as coisas de uma forma genérica. Estavam lá tra-
balhadores de praticamente todas as fábricas da Margem Sul. As reuniões 
eram um local, uma maneira de as pessoas se encontrarem e discutirem as 
coisas. O principal objetivo destas reuniões era defender a revolução!” (17)

Embora escasseiem as fontes escritas, estas reuniões interempresas não 
eram muito diferentes das comissões de trabalhadores que surgiram noutros 
países em períodos revolucionários.

O Partido Comunista Português (PCP)
A principal intenção deste artigo é celebrar os feitos e conquistas daquelas 
pessoas cuja única fonte de poder é a sua força de trabalho – as chamadas 
pessoas “comuns”, que acabaram por revelar-se extraordinárias. Porém, o 
empoderamento dessas pessoas só pode ser compreendido se olharmos 
para as formas como se organizaram, seja em comissões de trabalhadores, 
organizações de moradores, ou em modelos mais assumidamente políticos 
de organização, como os partidos políticos.

O partido mais importante, em termos de dimensão, era o Partido 
Comunista Português. O PCP tinha atrás de si uma respeitável tradição 
de combate ao fascismo e assumiu, com orgulho, que, se somados, os seus 
duzentos e quarenta e sete candidatos nas eleições de 1975 tinham passado 
quatrocentos e quarenta anos na prisão. (18) Ao longo dos anos, o partido criara 
quadros e uma organização que, por alturas do 25 de Abril, teria talvez à volta 
de cinco mil membros. Ou seja, era uma força potencialmente significativa, 
uma vez que estamos a falar de uma população de nove milhões de pessoas, 
em que as restantes forças da oposição eram diminutas. O Partido Comunista 
era o único partido com uma base substancial e alguma influência junto das 
classes trabalhadoras, incluindo os combativos camponeses do Alentejo.

O PCP não descartava a ideia de uma “ditadura do proletariado”. Era um 
partido da “velha guarda”, pró-Moscovo, na tradição de Estaline. A ligação 

 (17)  Entrevista a Fernanda, 30/4/84. A Fernanda pediu para que não incluíssemos o 
apelido nas entrevistas. 

 (18)  Figueiredo, op. cit., p. 238.
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inquebrantável à Rússia fazia que fosse – ou viesse a ser, num curto espaço de 
tempo – pouco atrativo para uma série de ativistas mais empenhados, antes e 
depois do 25 de Abril. Não obstante, foi um dos principais protagonistas do 
processo português, e é impossível compreender as dinâmicas desse processo 
sem fazer, pelo menos, uma referência breve ao PCP.

No dia 15 de maio, foi formado o I Governo Provisório. Era necessário 
avançar com uma estratégia para neutralizar o movimento dos trabalhado-
res, e isso dependia da formação de um governo de “unidade nacional”, em 
que se pudesse dizer que estavam representados os interesses de todas as 
classes, incluindo a trabalhadora. Assim sendo, o Partido Socialista, que, 
com menos de um ano, não tinha mais de duzentos militantes, teve direito a 
três ministros neste I Governo Provisório. O Presidente Spínola achou que 
os comunistas seriam menos perigosos no Governo do que na oposição, 
pelo que, pela primeira vez na história da Europa Ocidental do pós-guerra, 
um partido comunista passou a fazer parte de um governo. Álvaro Cunhal, 
secretário-geral do partido desde há muito, foi nomeado ministro sem pasta, 
enquanto o outro comunista no governo, Avelino Gonçalves, dirigente do 
sindicato dos bancários e da Intersindical, passou a ser ministro do Trabalho.

O PCP também queria consolidar a sua própria posição. Pouco inte-
ressado em aprofundar a revolução, estabeleceu uma aliança com o MFA, 
à qual se viria a agarrar como uma lapa. À semelhança de outros partidos 
comunistas, como o da África do Sul, optou por uma abordagem faseada. A 
primeira tarefa consistia em estabelecer uma aliança entre todas as classes, 
para instaurar uma estrutura democrática burguesa na qual conseguisse 
alargar a sua influência e conquistar posições. Foi por isso que promoveu o 
Partido Socialista como um potencial aliado “à esquerda”, rejeitando qual-
quer ideia de uma revolução socialista enquanto Portugal permanecesse um 
país “atrasado”, pressupondo que antes seria necessário construir uma base 
industrial. O Partido Comunista falava constantemente em “crises de produ-
ção” e exortava os trabalhadores a “salvar a economia nacional”. Enquanto 
membro do Governo provisório, jogou imediatamente o seu principal trunfo: 
a influência junto do movimento de trabalhadores. Afastou-se das greves 
selvagens e das comissões de trabalhadores associadas (sobre as quais, de 
qualquer modo, tinha pouca influência). Ao fim de uma quinzena, o mais 
influente partido “revolucionário” dos trabalhadores organizava uma mani-
festação contra as greves, e o jornal Avante! instava os trabalhadores a evitar 
“manobras reacionárias que promoviam agitação social”. A manifestação de 1 
de junho foi um desastre – Phil Mailer afirma que a participação ficou abaixo 
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das quinhentas pessoas, embora o Avante! tenha falado em dez mil. Era um 
sinal do desfasamento do PCP em relação às comissões de trabalhadores. As 
declarações oficiais do partido da altura acusam as comissões de trabalha-
dores de serem de “extrema-esquerda”, de “fazerem o jogo da reação”, e de 
serem “lacaios dos patrões”. Em reação, muitos dos principais ativistas das 
comissões acabaram por sair do partido. Ultrapassado pelo ativismo espon-
tâneo das bases, durante algum tempo o PCP perdeu a influência que tivera 
nas lutas dos trabalhadores. Os locais onde o partido permanecia influente 
eram caracteristicamente menos combativos.

O Partido Comunista e o movimento sindical
O PCP investia os seus recursos numa fonte de poder alternativa: os sindica-
tos e uma confederação nacional, a Intersindical. A Intersindical surgira em 
1970, como um aglomerado informal de sindicatos independentes dispostos 
a lutar por melhores condições, aumentos salariais e reconhecimento dos 
sindicatos. A 25 de abril de 1974, a Intersindical tinha vinte e dois sindicatos. 
Não era dominada por nenhuma organização política, mas a influência da 
esquerda revolucionária, particularmente do MES (Movimento de Esquerda 
Socialista), fora importante. Ao fim de algumas semanas, o número de filiados 
na Intersindical cresceu de vinte e dois para cerca de duzentos sindicatos, e 
a Intersindical sofreu uma transformação radical: passou a ser a organização 
sindical nacional de cúpula, com o Partido Comunista ao leme. 

Muitas vezes, o controlo dos sindicatos foi conseguido com a colaboração 
do Ministério do Trabalho. Em alguns casos, mas nem sempre, os sindicatos 
não passavam de estruturas vazias. Como não havia dinheiro para pagar a fun-
cionários, militantes do Partido Comunista assumiam cargos a tempo inteiro. 
Alguns tinham sido recentemente libertados da prisão e andavam à procura 
de trabalho, outros tiraram férias por tempo indeterminado, e muitos eram 
pagos diretamente pelo partido. A maioria das direções destes sindicatos 
não era eleita, mas decidida por quem ocupava as instalações do sindicato.

Embora os sindicatos estivessem agora legalizados e fosse possível trans-
formá-los e manipulá-los, de um modo geral, tinham pouca autoridade nos 
locais de trabalho. Muito ocasionalmente, como por exemplo nas fábricas 
têxteis, os trabalhadores pertenciam a um único sindicato, e o comité sindical 
era, na prática, a comissão de trabalhadores. Caso contrário, numa fábrica 
com cento e cinquenta trabalhadores, podiam existir membros de até vinte 
sindicatos. Em resposta à proliferação de comissões de trabalhadores, o PCP 
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teve de promover comissões de delegados sindicais, coordenadas pelos dife-
rentes sindicatos em cada local de trabalho. Em consequência, em muitos 
destes locais houve disputas entre as comissões eleitas pelos trabalhadores 
nas assembleias e os delegados sindicais. Em alguns casos, os delegados não 
eram eleitos pelos trabalhadores, e podiam mesmo nunca ter trabalhado 
nas fábricas.

Trabalhadores e soldados
Nas primeiras semanas após o golpe, o Exército, incluindo os oficiais de 
topo, era extremamente popular. Diz-se que as prostitutas de Lisboa faziam 
descontos de cinquenta por cento a todos os postos abaixo de tenente. Uma 
reunião de mulheres da indústria têxtil, já referida, foi interrompida por 
“um soldado perdido de bêbado a pedir uma coleta para os soldados porque 
ele e os amigos queriam beber mais.” Agostinho Roseta, que presidia à reu-
nião, recorda-se: “Mandei-o passear. E ele foi-se embora. As pessoas na sala 
ficaram indignadas com a forma como tratei o soldado. Teria sido linchado 
se não tivesse explicado que era um oficial à paisana. Naquela altura, nada 
que os militares fizessem seria visto como errado – eram considerados uma 
espécie de santos.” (19)

Esta popularidade das forças armadas viria a ser explorada pela Junta e 
pelo I Governo Provisório, formado a 15 de maio. Nos primeiros dez dias, 
foi a intervenção pessoal de oficiais do MFA que persuadiu os trabalhadores 
em locais como a Lisnave e a ITT a regressar ao trabalho. Mas o Governo 
estava disposto a usar o Exército do modo mais tradicional – investindo 
fisicamente contra grevistas. A primeira grande confrontação aconteceu 
a meio de junho. O Governo, o Partido Comunista e os sindicatos uniram 
esforços para denegrir os grevistas, principalmente aqueles que “estavam a 
tentar tornar-se num grupo privilegiado às custas da maioria da população”.

A 19 de junho, o Governo deu ordens para chamar o Exército contra 
mil trabalhadores dos CTT que estavam em greve. Perante esta ameaça, a 
comissão desconvocou a greve e negociou algumas conquistas esporádicas. 
Alguns militantes do PCP, furiosos, rasgaram o cartão e juntaram-se à extrema 
esquerda revolucionária, em rápida ascensão. Contrariamente ao Partido 
Comunista, o Partido Socialista apoiou publicamente a greve, apontando 
a índole democrática (isto é, externa ao PCP) da organização. Ao fazê-lo, 

 (19)  Entrevista a Agostinho Roseta, 3/5/84.
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aumentou a sua reputação de partido “democrático” e “de esquerda”, que 
viria a revelar-se importante mais tarde. 

Quando dois cadetes do Exército que se recusaram a participar na mobili-
zação contra os grevistas dos CTT foram presos, grupos de extrema esquerda 
organizaram uma manifestação de solidariedade. Foi a primeira de muitas 
ocasiões em que as bases contestaram ordens militares. O conflito com 
os trabalhadores dos Correios foi uma vitória isolada para o I Governo 
Constitucional, e o MFA descobriu que a torneira da revolução, uma vez 
aberta, era muito difícil de fechar.

O Governo também estava a desagregar-se em torno da questão da des-
colonização. A instabilidade refletia-se na fuga crescente de capitais, tanto 
domésticos como estrangeiros. O Governo caiu a 9 de julho de 1974. O novo 
governo provisório, o segundo, incluía sete representantes do MFA e era 
liderado por Vasco Gonçalves, geralmente visto como próximo do Partido 
Comunista.

Nenhuma potencial desunião ou falta de confiança para com as forças 
armadas podia ser tolerada. Uma das prioridades do II Governo Provisório 
foi criar uma força de segurança interna “de confiança”, chamada COPCON 
(Comando Operacional do Continente). O COPCON tinha de parecer inde-
pendente das velhas estruturas e fora da esfera de influência dos soldados 
“que estavam ao lado do povo”. Não se tratava de um novo regimento, mas 
antes de uma nova estrutura de comando, incorporada num dos regimentos 
militares de Lisboa. Tendia a fazer as suas próprias leis, e era comandada pelo 
descontraído Otelo Saraiva de Carvalho, o arquiteto do golpe de 25 de abril. 
Na altura, não era muito conhecido – não era, certamente, considerado de 
esquerda, ou sequer político.

O COPCON não tardou a ser chamado à ação. A 28 de agosto, os traba-
lhadores da TAP (a companhia aérea nacional) entraram em greve, e o aero-
porto de Lisboa foi colocado sob controlo militar. Um dos trabalhadores mais 
conhecidos, Santos Júnior, foi detido pelas forças de segurança do Estado. 
O Governo de Vasco Gonçalves, com o apoio do Partido Comunista – mas 
não do Partido Socialista –, aprovou várias leis da greve, legalizando-as, ao 
mesmo tempo que proibia paralisações políticas e greves de solidariedade. 
Foi introduzido um período de reflexão de trinta dias. A lei da greve foi 
introduzida a 29 de agosto, um dia depois de as forças do COPCON terem 
ocupado a TAP.

Uma mão-cheia de revolucionários, sobretudo marxistas-leninistas (maoís-
tas), dos estaleiros da Lisnave, que tinha vindo a exigir o saneamento dos 
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fascistas da direção, convocou uma greve “ilegal” de um dia, e uma manifes-
tação contra esta legislação: “Não apoiamos o Governo quando aprova leis 
antioperárias que põem em causa as lutas dos trabalhadores contra a explo-
ração capitalista. Iremos fazer uma oposição ativa à lei antigreve porque é 
um golpe profundo na liberdade dos trabalhadores.” (20)

A manifestação foi atacada pelo PCP e proibida pelo Governo, que se 
preparava para usar as tropas do COPCON para impedi-la. No próprio dia 
12 de setembro, mais de cinco mil trabalhadores da Lisnave marcharam em 
fileiras, de capacete na cabeça, até ao Ministério do Trabalho, em Lisboa. Os 
estaleiros ficaram completamente paralisados.

O efeito nos soldados rasos foi profundo, como testemunha um deles:

“Antes do almoço, correu o boato de que íamos sair e não demorámos muito 
a perceber que seria para a Lisnave… Ao meio-dia, fizemos a formatura e o 
comandante disse-nos que recebera um telefonema acerca de uma manifestação 
na Lisnave, liderada por uma minoria de esquerdistas agitadores, e que a nossa 
tarefa era evitar que acontecesse. Estávamos armados como nunca tínhamos 
estado, com G3 e quatro carregadores… como sabes, a manifestação começou e 
toda uma corrente humana avançou, gritando “os soldados são filhos de trabalha-
dores”, “amanhã os soldados serão trabalhadores” e “as armas dos soldados não 
se viram contra os trabalhadores”. O comandante percebeu logo que não íamos 
cumprir as ordens, por isso calou-se. Mantivemos os braços caídos, e alguns dos 
camaradas choravam. Quando regressámos ao quartel, o comandante não estava 
muito chateado, mas disse que, no futuro, teríamos de obedecer às ordens. No 
dia a seguir, as coisas estavam animadas: antes da reunião matinal, muitos dos 
camaradas já estavam de pé, a gritar as palavras de ordem da manifestação: “os 
soldados são filhos dos trabalhadores”, “não à exploração capitalista.” (21)

Um panfleto da Lisnave descrevia a conclusão política: “Apoiamos as 
Forças Armadas desde que elas apoiem a luta das classes oprimidas e explo-
radas contra a exploração das classes opressoras.” (22) Justificava-se este apoio 

 (20)  Republicado no Combate, n.º 72, 27 de setembro de 1974.

 (21)  Publicado no primeiro número da Causa Operária, um jornal marxista-leninista, 
em setembro de 1974.

 (22)  O texto integral do manifesto dos trabalhadores da Lisnave pode ser lido em Mailer, 
op. cit., pp. 313-14.
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altamente condicional, uma vez que as unidades do COPCON ainda podiam 
ser usadas contra trabalhadores.

A interação entre trabalhadores e soldados viria a repetir-se muitas vezes 
ao longo do ano seguinte, e tornou-se mesmo uma característica endémica 
do processo revolucionário. Não quer isto dizer que o Exército e os trabalha-
dores tenham estado sempre unidos. Mas o impacto dos trabalhadores sobre 
as Forças Armadas foi parte integral da história portuguesa. Uma e outra 
vez, esta interação teve como resultado um fosso entre o MFA, de um lado, 
e as autoridades “civis”, apoiadas pelos socialistas e os comunistas, no outro.

A manifestação de 7 de fevereiro
Às vezes, eram as manifestações mais pequenas que causavam mais alarido. 
E as que politizavam mais os soldados. Foi o que aconteceu a 7 de fevereiro, 
numa manifestação organizada pela organização Inter-Empresas, revitalizada. 

Muitas das pequenas e médias empresas entraram em bancarrota. Ou foram 
pura e simplesmente abandonadas pelos donos – em janeiro de 1975, houve 
algumas batalhas acérrimas contra eles. Os mil trabalhadores nas sucursais 
lisboetas de um empresa do ramo eletrotécnico, a Efacec/Inel, pediram à 
Inter-Empresas para convocar uma manifestação contra os despedimentos 
e o desemprego. À última hora, a Inter-Empresas decidiu que a palavra de 
ordem seria outra (“Nato fora, independência nacional (23)”), por causa da 
presença em Lisboa de uma frota americana, em exercícios da NATO.

Todos os partidos políticos no governo de coligação se opunham à 
manifestação, que foi proibida pelo governador civil de Lisboa, um simpa-
tizante do PCP. O Partido Comunista questionava a “representatividade” da 
manifestação, e levantou questões quanto às suas “verdadeiras intenções”. 
Otávio Pato, do PCP, foi à televisão aconselhar as pessoas a oferecer flores 
aos marinheiros da frota da NATO. Em todo o país, apenas os grupos da 
extrema esquerda declararam apoio à manifestação, mas o MFA, depois de 
ouvir uma delegação das comissões de trabalhadores, não levantou objeções.

Acontecimentos como este politizavam os soldados, assim como os oficiais 
do MFA. Artur Palácio era um ativista bastante conhecido, que trabalhou na 
Lisnave muitos anos. Pertencia à comissão de trabalhadores praticamente 
desde a sua criação, e era um dos líderes da manifestação. Artur contou-me 
o efeito nos soldados:

 (23)  Ver o Libération e também A Capital, 6/12/75.
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“A manifestação foi acompanhada por polícias e militares ao longo de todo o 
percurso. Queriam dissuadir-nos ou desviar-nos. Apesar de várias tentativas, a 
manifestação nunca parou. O Exército bloqueou as ruas que iam dar à embaixada 
americana, e quando chegámos ao pé deles, parámos. Perguntei às pessoas, pelo 
megafone, se queriam avançar ou não, e ninguém se deixou enganar ou intimidar. 
Por isso, fui ter com um dos oficiais, e disse-lhe que o povo que se estava a mani-
festar queria passar. E seguimos em frente. Quando isto aconteceu, o Exército 
reorganizou as chaimites em frente da embaixada, para que as pessoas pudes-
sem passar. Depois, os comandos viraram as costas à manifestação, apontaram 
as armas para o edifício, e começaram a juntar-se às pessoas nos cânticos.” (24)

O Libération (25) escreveu que as pessoas choravam de alegria e que “estas 
cenas ajudam a perceber o Portugal de hoje”. (26)

Joanna Rollo, dos International Socialists, escreveu:

“Na Inter-Empresas vemos um tipo especial de organização, que tenta unir todos 
os trabalhadores organizados e liderar uma luta em nome da classe trabalhadora. 
Em toda a história, só existe um tipo de organização que faz isso. É o nascimento 
do poder dual, o embrião do Estado dos trabalhadores. O soviete – conselho de 
delegados dos trabalhadores – da Inter-Empresas.” (27)

Em retrospetiva, as afirmações relativas à dualidade de poderes e aos 
sovietes são um bocadinho exageradas. Embora as ações da Inter-Empresas 
tivessem passado por ignorar proibições e boicotar qualquer tentativa de 
impor disciplina sobre manifestantes, estava longe de ser um poder alternativo, 

 (24)  Entrevista a Artur Palácio, 2/8/82. Artur Palácio é um ativista veterano, que traba-
lhou muitos anos na Lisnave. Começou por envolver-se com o Partido Comunista, ainda 
na adolescência, no início da década de 50. Por alturas do 25 de Abril, militava numa das 
seitas marxistas-leninistas que viriam a dar origem à UDP, e esteve muito envolvido nas 
primeiras reuniões da Inter-Empresas.

 (25)  O artigo do semanário francês Libération foi reproduzido em “Portugal, A blaze of 
Freedom”, in Big Flame, junho de 1975.

 (26)  Apesar do apoio da Lisnave à manifestação de 7 de fevereiro, o apoio no estaleiro 
estava longe de ser unânime. O Diário Popular (6/2/75) noticiou que “Os trabalhado-
res da Lisnave, reunidos em assembleia geral no estaleiro da Margueira, emitiram um 
comunicado contra a manifestação, e recusaram autorizar a Comissão de Trabalhadores 
a integrar a comissão Inter-Empresas.”

 (27)  Rollo, Joanna, “One Year After the Coup”, International Socialism Journal, n.º 77, 
abril de 1975. p. 16.
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era mais uma indicação de que uma alternativa era possível. A situação não 
produzira dois poderes em oposição, nomeadamente a classe operária e uma 
classe instalada reacionária. O simples facto de o MFA ter acabado por não se 
opor à manifestação evitou essa polarização específica. Apesar disso, aquilo 
em que Rollo se foca era de facto uma organização independente que unia 
as comissões de trabalhadores.

Na verdade, a manifestação de 7 de fevereiro acabou por ser o auge da 
Inter-Empresas. O Partido Comunista mudara de estratégia e ganhava força 
nas comissões de trabalhadores, pois decidira fazer um trabalho sistemático 
no seio das comissões, em vez de lutar contra elas. Tornara-se claro que a 
justaposição de sindicatos contra comissões deixara de ser sustentável e que 
as comissões eram demasiado importantes. A 2 de fevereiro, no mesmo dia 
da assembleia da Inter-Empresas, o PCP estivera por trás da organização 
de uma conferência supostamente “apartidária”, a que comparecerem 191 
comissões de trabalhadores de todo o país. (28) Em muitos locais de trabalho 
debatia-se a necessidade de um poder autónomo “dos trabalhadores”; e bas-
tantes comissões, ainda que à esquerda do Partido Comunista, adotavam as 
posições do PCP e afastavam-se da extrema esquerda.

“Por esta altura, o Partido Comunista passou a controlar as comissões de 
trabalhadores em várias empresas, como a Lisnave, a Setenave, a Siderurgia, 
a Efacec (mas esta demorou muito tempo) e a Sorefame. Tinha a maioria das 
fábricas. Quando tomava o controle, juntava as comissões de trabalhadores 
à Intersindical.” (29)

Contrarrevolução?
Marx disse uma vez que a revolução precisa da chibata da contrarrevolu-
ção. Na Rússia, há o exemplo da revolta de Kornilov, em agosto de 1917. 
Em Portugal, houve duas tentativas marcantes de golpe de estado, a 28 de 
setembro de 1974 e a 11 de março de 1975.

Em setembro de 1974, os industriais que tinham ficado satisfeitos com 
o 25 de abril começavam a atacar violentamente o II Governo Provisório. 
Tinham pouca fé no Governo, que era, de um modo geral, visto como próximo 

 (28)  O relatório desta conferência foi publicado como Conferência Nacional Unitária de 
Trabalhadores – Conclusões.

 (29)  Trabalhadores da Lisnave numa mesa redonda, incluindo Artur Palácio e Fernando 
Figueira, 2/8/82.
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dos “comunistas”, e preocupava-os que as tropas já não fossem de confiança. 
Queriam “lei e ordem”. Muitos donos de fábricas e investidores estrangeiros 
saíam de Portugal, e partes da classe dirigente chegaram à conclusão de que o 
recurso à força armada se estava a tornar necessário e urgente. Os principais 
industriais encontraram-se com o Presidente Spínola e alguns dos generais, 
afirmando ter um mandato da população, a chamada “maioria silenciosa”. 
Spínola fez um apelo à mobilização desta “maioria”, culminando numa marcha 
a 28 de setembro de 1974, que teria uma participação esperada de trezentas mil 
pessoas. Foram entregues armas a fascistas, incumbidos de criar a desordem 
necessária para dar aos generais uma desculpa para intervir, atacar a esquerda 
e repor a “ordem”. Mas estes cálculos não tiveram em conta a reação da massa 
dos trabalhadores. A manifestação da “maioria silenciosa” nunca chegou a 
acontecer, e o fiasco levou à demissão de Spínola e ao reforço da esquerda.

Em março de 1975, tal como em setembro de 1974, alguns setores da 
classe dirigente viram num golpe militar a resposta necessária à radicalização. 
Os conspiradores de março incluíam o empresário António Champalimaud 
(do grupo com o mesmo nome) e vários oficiais de alta patente com ligação 
a Spínola. Embora o 11 de março tenha sido um golpe amador e deveras 
desesperado, teve um sucesso imenso no que toca a cimentar a aliança entre 
os soldados e os trabalhadores. Nesse dia, dois aviões de instrução Harvard 
T-6 e três helicópteros de combate da base aérea de Tancos bombardearam 
o quartel do RAL1, em Lisboa, matando um soldado e ferindo mais catorze. 
Os paraquedistas cercaram o quartel, mas não se deixaram persuadir a dis-
parar. Despontaram violentas discussões entre os dois campos, e, ao fim de 
algumas horas, os paraquedistas explicaram aos soldados do RAL-1 que “não 
somos fascistas, somos vossos camaradas”.

A organização da resistência militar à tentativa de golpe de 11 de março 
coube ao COPCON, que tinha recebido alguns avisos e estava alerta. Os tra-
balhadores responderam de forma magnífica. Poucas horas depois do ataque, 
havia barricadas nas principais estradas, por vezes recorrendo a escavadoras, 
camiões e betoneiras expropriados. Os soldados confraternizavam abertamente 
com os trabalhadores, erguendo barricadas e entregando armas. Trabalhadores 
armados revistavam carros, e os trabalhadores da Rádio Renascença em greve 
regressaram ao trabalho e ocuparam a estação para “defender a revolução”. 
Muitos jornais publicaram segundas edições ou cartazes especiais, incluindo 
a comissão de trabalhadores de um dos mais importantes diários de Lisboa, O 
Século. Aqui se relatava que a secção do Porto do sindicato dos trabalhadores 
bancários dera instruções aos seus membros para “fechar imediatamente os 
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bancos. Não façam quaisquer pagamentos. Organizem piquetes nas portas 
para vigiar as entradas e saídas. Vigiem o telex e os telefones”.

No rescaldo de mais um golpe falhado, os generais de direita e alguns 
diretores de empresas foram presos. O antigo presidente Spínola e outros 
foram levados para Espanha “pelos helicópteros da reação”.

A esquerda revolucionária
Até agora, este relato omitiu deliberadamente qualquer descrição pormenori-
zada da esquerda revolucionária. Em parte, isto deve-se ao perigo de confundir 
o leitor. Houve pelo menos cinquenta e sete tipos de seitas revolucionárias. Em 
português, existe uma palavra maravilhosa para descrevê-las: “grupúsculos”. 
Alguns eram minúsculos, muitos mudaram de nome, houve imensas ruturas 
e fusões. Um dos problemas é que era frequente terem ilusões de grandeza 
— normalmente, a retórica dos grupúsculos tinha pouco ou nada a ver com 
a realidade. Mesmo assim, os militantes destes partidos conseguiam de facto 
organizar-se e lutar por certos assuntos por e ao lado dos trabalhadores. Houve 
sempre pelo menos uma organização da esquerda revolucionária envolvida 
em praticamente todas as lutas e revoltas mencionadas até agora. Muitas 
vezes, estes militantes ocupavam posições de destaque, e é claro que é difícil 
saber se isto se devia ao facto de os melhores e mais conscientes aderirem a 
organizações políticas, ou se era o facto de pertencerem a organizações que 
lhes conferia estas posições de “liderança”, que, por sua vez, faziam deles os 
melhores ativistas. Temos de dar um passo atrás e recordar o contexto, de 
modo a compreender por que é que a esquerda revolucionária merece mais 
do que uma mera nota de rodapé. Muito do que aconteceu, como as greves 
de maio, o falhanço do golpe em setembro e a nova tentativa a 11 de março, 
deu força à extrema esquerda.

Conheci o Jorge na sua terra natal, o Barreiro, no outono de 1975. Aderira 
ao PRP quando estava a cumprir o serviço militar obrigatório no quartel das 
Caldas da Rainha (que albergava 690 soldados e oficiais). Jorge lembra-se de 
quão fácil era mobilizar:

“Juntei-me ao PRP depois do 11 de março. Quando entrei, havia cinco militantes 
no quartel. Ao fim de três meses, éramos vinte, dois dos quais oficiais. O PRP 
exigiu, em resposta ao 11 de março, que um plantão de voluntários armados 
fosse constituído e, se necessário, mobilizado para ajudar a população local e, 
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eventualmente, atacar os fascistas. O comandante do regimento, que era prova-
velmente um simpatizante do Partido Socialista, sucumbiu.” (30)

O PRP/BR (Partido Revolucionário do Proletariado/Brigadas 
Revolucionárias) apareceu, de forma relativamente lenta, após o 25 de Abril 
de 1974. A tradição da guerrilha oriunda da operações clandestinas contra 
o antigo regime fez que fosse difícil ao PRP agir às claras, já que privilegiava 
o papel de uma minoria armada agindo em nome dos trabalhadores. Aliás, 
muitos dos seus militantes defendiam que o que estava em causa não era pro-
priamente fazer exigências de esquerda aos reformistas, mas antes tomar o 
poder através de uma insurreição armada. Isto agradava a alguns dos oficiais 
mais radicais, sobretudo nos meses que se seguiram ao 11 de março de 1975. 
O facto de estar disposta a organizar a tomada do poder explica por que é 
que uma organização relativamente pequena, ainda que com uma influência 
considerável junto dos oficiais (especialmente Otelo Saraiva de Carvalho) e 
no seio das forças armadas, teve um papel por vezes significativo durante o 
processo revolucionário.

Mas o PRP era, no que diz respeito às lutas do dia a dia, um dos grupos 
menos importantes da extrema esquerda. A maioria destes grupos partilhava 
uma ideologia terceiro-mundista, o que não era, na verdade, surpreendente, 
dado o apoio alargado aos movimentos de libertação africanos e a ideia gene-
ralizada de que Portugal era um país em desenvolvimento. O maior partido 
fora do quadrante comunista ortodoxo era o MES (Movimento de Esquerda 
Socialista), cujas origens remontam à frente eleitoral de 1968, agregando um 
número de jovens militantes católicos. Graças à sua organização aberta, o 
MES conseguiu chegar à Intersindical, aos sindicatos têxteis e metalúrgicos, 
e ao Aeroporto de Lisboa. O MES salientou sempre a luta dos trabalhadores 
e do povo, mas a ausência de ideologia fazia que fosse considerado “reativo” 
e bastante “brando”. O MES tendia a agir como grupo de pressão, mas, ainda 
assim, tinha uma influência considerável em alguns quadrantes.

Outra força significativa à esquerda eram os maoístas. De um modo geral, 
eram comunistas da linha dura que tinham rompido com o PCP. Embora 
condenassem o Partido Comunista, partilhavam com ele a visão fundamental 

 (30)  Entrevista a Jorge, 13/8/80. Jorge aderiu ao PRP na sequência do 11 de março, e 
participou na primeira conferência dos CRTSM. Em agosto e setembro de 1975, foi colo-
cado no Norte, no RST (regimento do serviço de transportes), e esteve muito ativo nos 
SUV. Mais tarde, após o 25 de novembro, tornou-se funcionário a tempo inteiro do PRP.
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da luta. Estavam de acordo, por exemplo, em que, devido ao atraso econó-
mico e político do país, era necessário obter a independência nacional e a 
democracia através de uma aliança de diferentes classes, em que o papel dos 
trabalhadores, ainda que determinante, estava subordinado à criação de uma 
democracia burguesa. Implantar o socialismo estava fora de questão, porque, 
sendo Portugal “subdesenvolvido”, a classe operária era diminuta. Na verdade, 
os trabalhadores do setor industrial constituíam um terço da população ativa, 
em comparação com um vigésimo na Rússia de 1917.

Em abril de 1974, o maior, mais forte e decididamente mais estridente 
dos grupos maoístas era o MRPP (Movimento Reorganizativo do Partido do 
Proletariado), que fora criado em 1970. O MRPP revelou-se terrivelmente 
sectário – passava a vida a criticar o MFA, o COPCON, o Partido Comunista 
e o papel da Intersindical. Referia-se ao Partido Comunista como “social-
-fascistas”, um termo usado pelos estalinistas no início da década de 30 para 
atacar os sociais-democratas. Para o MRPP, o PCP era o principal inimigo, 
e os seus líderes foram presos pelo COPCON. É significativo que tenha con-
seguido abrir caminho nos comités sindicais da TAP, CTT e Timex, locais 
onde o COPCON tinha intervindo contra os trabalhadores. Na prática, a 
influência que o MRPP conseguia junto dos trabalhadores era muitas vezes 
alcançada em aliança com o Partido Socialista, que normalmente não tinha 
uma estrutura organizada ao nível dos locais de trabalho e estava disposto a 
unir esforços com os maoístas na batalha contra o Partido Comunista.

Consequentemente, muitos historiadores não analisaram a fundo, ou 
minimizaram, o papel da extrema esquerda. É verdade que, na altura, exis-
tia no terreno uma hostilidade considerável face à esquerda revolucionária, 
que se expressava de muitas maneiras, particularmente nas alturas em que o 
movimento dos trabalhadores parecia incomparavelmente poderoso. Havia 
de facto uma crença generalizada no movimento de massas, sobretudo nos 
primeiros tempos, comparável aos períodos “carnavalescos” ou “de lua de mel” 
em outras revoluções. Para algumas pessoas, o sucesso das lutas espontâneas 
e a capacidade demonstrada pelos trabalhadores para aprender e adaptar-se 
ao desenrolar dos acontecimentos fazia que a necessidade de um partido, 
mais ainda um partido revolucionário em oposição ao Partido Comunista 
e ao Partido Socialista, soasse desnecessária, e até deveras sectária. De um 
modo geral, a resposta dos próprios partidos foi tornarem-se sectários na sua 
oposição ao sectarismo. O relato que se segue, de uma manifestação orga-
nizada por revolucionários e trabalhadores, em Lisboa, a 28 de setembro de 
1974, contra as manobras golpistas de Spínola demonstra-o bem:
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“Durante a manifestação, alguns membros do MRPP tentaram juntar-se. Foi-
lhes pedido que ocultassem qualquer símbolo do partido. Como recusaram, não 
lhes foi permitido entrar na manifestação.” (31)

Contudo, temos de ter presente que os acontecimentos e o colapso do 
velho regime e ordem levaram um grande número de pessoas a avaliar as 
ideias de quem se opunha à direita. Os trabalhadores e os soldados estavam 
sedentos de ideias, de toda a espécie de novas ideias. A censura fora abolida 
e a pornografia disputava o espaço dos quiosques com os panfletos políticos. 
Os gerentes liam o que Trotsky tinha a dizer sobre a dualidade de poderes, 
e O Estado e a Revolução, de Lenine, estava no topo de vendas nas livrarias. 
Havia muita gente recetiva às ideias da extrema esquerda, mas isso não implica 
que se tornassem revolucionários radicais. As ideias e os argumentos eram 
adquiridos por atacado.

Os jornais dos grupúsculos – e não apenas os de esquerda – eram chatos, 
repletos de expressões políticas vagas, e não falavam a linguagem dos traba-
lhadores em luta; mesmo assim, vendiam-se bem. A maior parte dos grupos 
publicava semanários, que vendiam dez a quinze mil exemplares em cada 
edição. Os camaradas dirigiam-se às estações fluviais de Lisboa com maços de 
centenas de jornais e regressavam de mãos vazias. Saldanha Sanches, à altura 
editor do jornal do MRPP, Luta Popular, afirmou que “a primeira ordem de 
impressão foi de cem mil exemplares. Embora muitos ficassem debaixo da 
cama, os camaradas tinham de pagar”. (32) Os trabalhadores estavam dispostos 
a tolerar uma linguagem inflamada e argumentos aparentemente obscuros 
na sua busca por novas explicações e soluções.

O sucesso da resistência ao golpe de 11 de março levou a um reforço 
considerável da esquerda revolucionária. Muitos, especialmente os milita-
res recentemente convertidos, temiam que o golpe feroz que acontecera no 
Chile há menos de dois anos se repetisse em Portugal. Os acontecimentos de 
28 de setembro e 11 de março eram constantemente citados, com exagero. 
Para muitos à esquerda, a única alternativa ao “Rumo ao Socialismo” era 
o “Regresso ao Fascismo”. E isto representava uma fraqueza imensa, pois 
impediu que os trabalhadores se preparassem para resistir à consolidação 
da democracia burguesa.

 (31)  De Revolução, o jornal do PRP, n.º 15, 4/10/74.

 (32)  Entrevista a Saldanha Sanches, 4/4/84.
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Eleições e o Partido Socialista
Os neofascistas não estavam verdadeiramente na corrida pelo poder. A classe 
dominante portuguesa também sentira na pele os inconvenientes de um 
regime autoritário de direita. E o exemplo do Chile não inspirava assim tanto 
os grandes empresários e a CIA como a esquerda gostava de imaginar. (33) 
Desde o golpe de setembro de 1973 que a economia chilena sofria crises 
contínuas. Tanto os corredores do poder da NATO como a classe dominante 
portuguesa preferiam agora a opção de erguer um sistema baseado num par-
lamentarismo burguês – “estável”, se fosse possível. E alguns setores mais 
progressistas do capitalismo português desejavam aderir à CEE, que exigia 
credenciais democráticas.

Depois do 11 de março, o MFA assumiu o poder de forma institucio-
nal. No topo, estava o “supremo” Conselho da Revolução, que respondia à 
Assembleia do MFA, com duzentos e quarenta delegados – em teoria, de 
qualquer patente dos três ramos das forças armadas. Foi precisamente por se 
sentir tão confiante que o Conselho da Revolução se achou capaz de cumprir 
a promessa de realizar eleições livres.

O primeiro aniversário da queda do regime, 25 de abril de 1975, foi a data 
escolhida para as primeiras eleições de sempre assentes no sufrágio universal. 
Foram decretadas três semanas de campanha eleitoral. As regras estabeleci-
das tinham alguma complexidade, incluindo tempo de antena na televisão 
igual para todos, independentemente da dimensão. O que queria dizer que 
os partidos à esquerda do PCP, que, todos juntos, devem ter conseguido 
menos de oito por cento dos votos, tiveram direito a mais de 50% do tempo 
de transmissão. Os partidos não estavam autorizados a colar cartazes por 
cima dos cartazes de outras forças políticas, pelo que se tornou necessário 
arranjar escadas cada vez mais altas para conseguir chegar aos pedaços de 
parede ainda livres. O interesse era imenso. Dos 6 175 599 eleitores inscritos, 
5 666 696 foram às urnas – uma participação de 91,73%!

 (33)  Não quer isto dizer que a CIA se tenha mantido à margem. Um dissidente da CIA 
(Philip Agee) fez um estudo sobre a ligação da “companhia” a Portugal, e estava ansioso 
por revelar essas ligações aos portugueses. Estava eu no processo de ajudar a marcar uma 
reunião com delegados de todos os quartéis em Portugal, quando os planos tiveram de ser 
abandonados por causa do que aconteceu no 25 de novembro. Houve alturas em que fui 
acusado de ser um agente da CIA (acusação nada rara, já agora) e, mais tarde, encontrei 
uma carta, com data de 1977, dirigida ao PRP e outras agremiações políticas à esquerda, 
especificamente a avisá-los do meu envolvimento com a CIA!
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Contando com os grupos revolucionários, os partidos da esquerda conse-
guiram quase 60% dos votos – o “socialismo” era extremamente popular. Era 
óbvio que as pessoas andavam à procura de alternativas radicais, mas ainda 
andavam a sondar o mercado: podiam apoiar os comunistas no trabalho, a 
extrema esquerda nas comissões de moradores e os socialistas na urna de 
voto. O Partido Socialista foi o vencedor claro das eleições, obtendo 37,87% 
dos votos. O Partido Comunista não foi além de uns meros 12,53%, mais 
os 4,12% do aliado próximo, o MDP (que fora outrora uma frente eleitoral 
unindo o PCP e intelectuais independentes). O estatuto do Partido Socialista 
mudou. De duzentos militantes em abril de 1974, crescera ao ponto de se 
transformar no principal partido com assento parlamentar em Portugal, sob as 
bandeiras da liberdade de expressão, democracia e uma economia moderna 
e bem gerida. O significado prático preciso destes slogans nunca foi muito 
claro para quem os apoiava. O caráter vago de expressões como “progresso”, 
“democracia” e “socialismo” permitiu chegar a largos setores da população, 
incluindo os trabalhadores menos organizados, fora da alçada da Intersindical 
e do Partido Comunista. (34) A experiência dos reformistas no poder, um lugar 
comum em toda a parte, não era ainda conhecida em Portugal.

Muitas vezes, o Partido Socialista parecia estar à esquerda do Partido 
Comunista. Em setembro de 1974 tinha atacado a proposta do Governo 
sobre legislação laboral e podia dar-se ao luxo de tolerar uma ala esquerda 
entre as suas bases com mais facilidade, uma vez que não tinha a estrutura e 
disciplina monolíticas do PCP. Neste aspeto, a ausência de uma base orga-
nizada do Partido Socialista nas fábricas acabou por ser positiva, uma vez 
que lhe permitiu fazer oposição a medidas impopulares do Governo, quando 
era exigido aos militantes do PCP que as defendessem com unhas e dentes.

A recém eleita Assembleia Constituinte não era um órgão supremo, 
mas antes um órgão consultivo do MFA, que continuava a deter o poder de 
nomear o Presidente. A subordinação dos vencedores das eleições às forças 
armadas viria a ser uma fonte cada vez maior de tensão. Ao fim de vinte e 
quatro horas, numa manifestação de vitória do Partido Socialista, ouviu-se 
cantar “Abaixo o MFA” – o primeiro grande conflito entre um partido polí-
tico e o MFA. Durante os seis meses seguintes, o Partido Socialista, apoiado 
pelos EUA, CIA e outros, prosseguiu ativamente os temas interligados do 
“poder para os eleitos”, “democracia”, e “liberdade de expressão”. Por trás 

 (34)  Ian Birchall faz uma análise semelhante do Partido Socialista em “Social Democracy 
and the Portuguese Revolution”, in International Socialism, 2.ª série, n.º 6, outono de 1979.
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das palavras de ordem da “democracia pura”, as forças que se opunham ao 
movimento revolucionário iam cerrando fileiras.

Poder popular
Para muitos dentro do MFA, o resultado das eleições foi uma humilhação. 
Os oficiais viam-se a si mesmos, e certamente não Mário Soares e o Partido 
Socialista, como os “salvadores da pátria”. Os esquerdistas do MFA faziam 
perguntas de tipo “Será o Partido Socialista apenas o rosto da burguesia?” e 
“Será que o Partido Socialista vai ajudar a prosseguir a revolução?” Consoante 
o PS ganhava confiança, as suas diferenças com o governo dominado pelos 
militares iam ficando cada vez mais óbvias. A esquerda do MFA tinha de 
encontrar uma alternativa. Foi nesses meses a seguir às eleições que surgiu 
o poder popular como ideologia do MFA. O poder popular era transversal 
em termos de classe, unindo os militares e os trabalhadores, os camponeses 
e os inquilinos.

Poder popular não era um termo vazio para os militares. Estava a tornar-se 
realidade. Todos os dias havia trabalhadores a ocupar as suas fábricas, a uma 
escala jamais vista. Estatísticas não publicadas do Ministério do Trabalho refe-
rentes a 1976 mostram que já havia 280 empresas em autogestão. Outras 600 
foram mais longe e assumiram a propriedade, passando a ser cooperativas. 
Estas tomadas de posse aconteciam sobretudo nas empresa mais pequenas – 
as cooperativas tinham, em média, 45 trabalhadores, e as empresas em auto-
gestão 61. Muitas tinham sido abandonadas pelos antigos patrões e teriam 
sido desmanteladas em qualquer programa de modernização capitalista. (35)

Estes números não refletem a luta nas maiores empresas. Muitas vezes, 
era precisamente nos locais mais combativos que se decidia não tomar com-
pletamente posse da companhia. Por exemplo, a comissão de trabalhadores 
na sede da empresa de construções Edifer ocupou a sala da direção (e trouxe 
o armário das bebidas como recordação), mas decidiu manter a direção. 
Questionados porquê, responderam: “É melhor para nós sabermos o que 

 (35)  As respostas ao questionário do Ministério do Trabalho elencaram os seguinte moti-
vos para mudanças em Lisboa: falência, 75%; abandono, 44,3%; fraude, 9,6%; violação de 
contrato, 15,4%; e despedimentos ilegais, 11,5%. Dados retirados do artigo de Bermeo 
sobre a gestão operária na indústria; “Workers’ Management in Industry”, in Graham & 
Wheeler, In Search of Modern Portugal – The Revolution and its Consequences, Wisconsin 
Press, Londres, 1983.
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andam a fazer.” (36) Um ativista dos estaleiros da Setenave colocou assim as 
coisas: “Mesmo na Setenave, não temos controlo operário. Para quê, se não 
controlamos os bancos? A nossa atitude é a de que queremos saber tudo o 
que se passa… queremos controlar aos decisões, mas não assumimos a res-
ponsabilidade. Não acreditamos em controlo operário isolado.” (37)

A ação dos trabalhadores levou à nacionalização de várias empresas e 
setores. O primeiro ato do Conselho da Revolução após o 11 de março foi 
nacionalizar os bancos e seguradoras cujos donos eram portugueses. Com 
o falhanço do golpe de março, as ocupações de terras aumentaram dramati-
camente. A importância da luta dos camponeses não pode ser exagerada e, 
pela primeira vez desde que há memória, a fuga de trabalhadores para fora da 
terra foi revertida. Durante os seis meses seguintes, os trabalhadores rurais da 
região do Alentejo ocuparam duzentos mil hectares. Os trabalhadores cria-
ram cooperativas, frequentemente com nomes tirados de acontecimentos ou 
personagens políticos. Por exemplo, a cooperativa Soldado Luís inspirou-se 
no soldado morto a 11 de março no quartel do RAL1. Mas a mudança mais 
impressionante foi a da mulher camponesa tradicional. Normalmente anal-
fabetas, vestidas de preto da cabeça aos pés, eram elas quem fazia muito do 
trabalho exaustivo. Agora, não garantiam apenas que recebiam um salário 
regular – quase igual ao dos homens – como participavam ativamente na 
gestão das cooperativas. (38) 

Estas ocupações de terras, empresas, casas e apartamentos nas cidades 
trouxeram para a auto-organização muita gente que, de outro modo, teria sido 
excluída, por não trabalhar em fábricas. A extrema esquerda, trabalhadores, 
estudantes, donas-de-casa e soldados estropiados podiam ter um papel ativo 
nas comissões de moradores. Algumas comissões concederam o direito de 
voto nas assembleias aos dezasseis anos, e o nível de discussão política podia 
ser extremamente elevado. Como um trabalhador me colocou a coisa, estas 
reuniões de moradores eram a “universidade da classe”. Setores supostamente 
“marginais” ganharam confiança e organizaram-se; um dos exemplos mais 
conhecidos é o dos deficientes das forças armadas. Os trabalhadores foram 
ajudar nos campos, as crianças ensinavam os adultos a ler, floresciam clínicas 

 (36)  Entrevista a um trabalhador da Edifer, dezembro de 1975.

 (37)  Citado num artigo de Cliff & Peterson, “Portugal: the last three months”, in Inter-
national Socialism, n.º 87, março de 1986. Robin Peterson é um pseudónimo do autor 
deste artigo.

 (38)  Conversas. Trabalhei lá durante alguns dias em abril de 1976.
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populares e centros culturais. Um campo de golfe na costa junto a Lisboa 
declarou que estava agora aberto a toda a gente, exceto aos membros.

Esta radicalização crescente afetou algumas unidades do Exército. O 
MFA encontrava cada vez mais dificuldade em manter a sua frágil unidade. 
As discussões dentro do movimento oscilavam entre exigências de disciplina 
e de poder popular. Havia quem defendesse a recusa em entregar o poder 
e quem falassem numa ditadura benévola. Outra ideia que surgiu foi a de 
transformar o MFA num partido. As opções em cima da mesa tornavam o 
jogo de gerir equilíbrios, fazer concessões a ambos os lados, cada vez mais 
arriscado. Por toda a parte, surgiam esquemas e mais esquemas.

Um destes esquemas envolvia os Conselhos Revolucionários de 
Trabalhadores, Soldados e Marinheiros, os CRTSM. Estes tinham sido ini-
cialmente concebidos pelo PRP, mas foram ressuscitados por elementos do 
COPCON, incluindo o comandante, Otelo Saraiva de Carvalho. Otelo pre-
cisava de uma base, para além do Exército. A ideia dele era construir uma 
rede nacional destes conselhos. Os CRTSM eram extremamente politizados 
à superfície, reivindicando-se como “o primeiro soviete do Portugal revolu-
cionário”. Mas eram antipartidos e defendiam “um governo revolucionário 
sem partidos políticos”. Este desprezo pela política partidária encaixava bem 
na tradição militar do MFA e no seu papel de representante e mediador entre 
as diferentes classes.

A amplitude e determinação do movimento de massas geraram várias 
atitudes apartidárias, isto é, “fora dos partidos”, “acima dos partidos”, e até 
“antipartidos”. Estamos perante o paradoxo de uma tendência antipartidos 
extremamente politizada. Os apartidários até tinham o seu próprio jornal: 
o República. A declaração de objetivos dos trabalhadores (de 24 de maio) 
estipula que “a partir de agora, o República não pertence a partido algum. 
Todos os partidos progressistas receberão o mesmo tratamento, dependendo 
apenas da importância dos acontecimentos”.

Na verdade, a estratégia do poder popular parecia unir o MFA. A 8 de julho, 
a Assembleia do MFA aprovou, por estreita margem, um “documento-guia 
para a aliança Povo-MFA”, mas conhecida por Pacto MFA/Povo. O objetivo 
era implementar uma autoridade paralela ao Estado e sistema parlamentar. 
As organizações do poder popular – comissões de moradores, comités de 
soldados, comissões de trabalhadores e outras organizações locais – seriam 
integradas, sob a forma de assembleias populares, numa estrutura piramidal, 
sob a proteção do MFA.
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A assembleia popular da Pontinha era considerada um caso exemplar. O 
Regimento de Engenharia da Pontinha fora o posto de comando durante o 
golpe de 25 de abril. A maioria dos soldados tinha formação em mecânica e 
um passado operário. Esta assembleia regimental tornou-se o modelo para 
as outras unidades: soldados e oficiais estabeleceram ligações diretas com a 
população local, utilizando o equipamento militar para construir estradas e 
pontes. Depois da tentativa de golpe de estado de 11 de março, as reuniões 
entre os trabalhadores e os soldados tornaram-se muito mais organizadas. 
A primeira assembleia conjunta aconteceu imediatamente antes do pacto 
MFA/Povo e contou com a presença de 17 fábricas e 30 associações locais 
de inquilinos. No seu auge, a assembleia chegou a ter mais de 200 delegados, 
representantes das associações constituintes.

Falava-se muito em assembleias – o República menciona pelo menos 38, 
e muitas reuniões de preparação para outras. Normalmente, as mais está-
veis eram aquelas que assumiam funções de facto ao nível da administração 
local. As assembleias eram dominadas pelos representantes das comissões 
de moradores, que abafavam os representantes oriundos da área laboral. De 
um modo geral, a fraqueza das assembleias populares radicava no facto de 
tentarem construir pontes entre classes, entre “o povo” que vivia numa zona 
específica ou entre os soldados e oficiais de um dado regimento, e no de terem 
sido instituídas numa iniciativa de cúpula da ala esquerda do MFA, em vez 
de serem uma resposta das bases em contexto de luta de classes.

Porém, algumas formas de “poder popular” realçavam, ao invés de ocul-
tar, a questão do poder e controle de classe. Por exemplo, em Lisboa, os 
trabalhadores do República – cujo dono era um famoso militante do Partido 
Socialista, Raul Rego – e da emissora católica Rádio Renascença ocuparam 
as respetivas empresas. Os radialistas da Renascença colocaram microfones 
nas ruas, de modo a que, sempre que passasse por ali uma manifestação ou 
delegação, fossem feitas emissões em direto da política de rua. (39) 

A adesão ao pacto MFA/Povo, juntamente com a incapacidade continuada 
do governo para garantir a normalidade no República e na Renascença (mani-
festações muito participadas forçaram o MFA a vetar uma decisão governa-
mental de devolver a estação à Igreja, permitindo aos trabalhadores manter 
o controlo) levaram Soares e o Partido Socialista a demitir-se do Governo. A 
esta demissão – a 10 de julho, o dia de reabertura do República –, seguiu-se 
rapidamente a dos conservadores do PPD (Partido Popular Democrático), 

 (39)  Macshane, Denis, New Statesman, 18/7/75.
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obrigando à formação de mais um governo, o V Governo Provisório, que foi 
o primeiro a não incluir o Partido Socialista e o PPD.

Reação e resistência
Fora de Lisboa, as forças da reação ganhavam força. Os governos capitalis-
tas do Ocidente insistiam cada vez mais com Portugal para que “metesse a 
casa em ordem”. A fuga das colónias trouxe meio milhão de “retornados” 
profundamente desiludidos que tinham de ser realojados e reintegrados 
numa população de nove milhões de pessoas. Muitos estabeleceram-se no 
Centro e no Norte, que já eram, tradicionalmente, zonas conservadoras. O 
pensamento radical que varria algumas partes do país não parecia chegar ao 
Norte, em particular.

A reforma agrária, que limitou a exploração agrícola a quinhentos hectares 
ou cinquenta de regadio, pouco afetou o Norte, onde a esmagadora maioria 
das explorações era extremamente pequena. Pertenciam a pequenos agricul-
tores ou eram trabalhadas por rendeiros – uma mistura deveras conservadora. 
Era extensa a área que permanecia francamente subdesenvolvida. Algumas 
das aldeias nas montanhas mais remotas de Trás-os-Montes só recentemente 
tinham começado a utilizar o dinheiro como forma de troca. Os camponeses 
ainda usavam couro à volta dos pés, em vez de sapatos. A conversa incessante 
nos media sobre a nova vida que se vivia em Portugal contrastava fortemente 
com uma existência tão miserável como sempre nas regiões mais atrasadas.

O falhanço da política agrícola beneficiou as forças da reação, sobretudo a 
Igreja Católica. O arcebispo de Braga equiparou os comunistas a Satã: “Somos 
chamados a lutar por Deus ou contra Ele. Recuar seria traição. E traição sig-
nificaria morte!” (40) Este mesmo arcebispo disponibilizava, de forma regular, 
fundos e instalações a organizações de extrema direita (41) que, no que viria a 
ser chamado “Verão Quente de 1975”, foram diretamente responsáveis por 
queimar 60 sedes do Partido Comunista e da esquerda revolucionária. (Em 
outubro de 1975, quando estava em Inglaterra, recebi uma cópia de uma 
encomenda de armas por telex que incluía morteiros e bazucas, que chegara 
às mãos de um dos jornalistas que trabalhavam para o Socialist Worker. O 
telex foi enviado do Porto, no Norte, presumivelmente pela extrema direita. 

 (40)  Robinson, Richard, op. cit, p. 242.

 (41)  Wallraff, The Undesirable Journalist, Pluto Press, Londres, 1978, pp. 13-14.
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Passei essa cópia ao PRP, que o deu ao COPCON. Por motivos de segurança, 
não fiquei com uma cópia para mim.)

Contudo, o contexto político que permitiu à extrema direita começar a 
agir abertamente foi criado pelo Partido Socialista, o qual, no rescaldo da 
sua demissão do Governo, embarcou numa virulenta campanha anticomu-
nista, encapotada em retórica democrática. Por sua vez, a violência da direita 
na província inflamava o conflito político na capital. Abriam-se brechas no 
Conselho da Revolução do MFA.

O crescente isolamento o Partido Comunista no seio do MFA, no Norte, 
e entre muitos militantes de base trouxe inúmeros problemas. Em parte, foi 
para proteger a ala esquerda que o partido criou uma frente unida – a Frente 
de Unidade Popular (FUP) – com seis grupos da extrema esquerda. O Século, 
um jornal diário sob influência do PCP, publicou uma edição especial a meio 
do dia, na segunda-feira 25 de agosto, para celebrar a criação da frente como 
uma ocasião histórica. Outra manifestação enorme, ainda que com menos 
soldados, aconteceu a 27 de agosto. A FUP deve ter causado algum espanto 
entre as bases do Partido Comunista, cujo líder muito recentemente chamara 
à “batalha da produção”. Mas a confusão resolveu-se rapidamente: vinte e 
quatro horas depois da manifestação, o PCP retirou-se da frente e apelou a 
uma reconciliação com o Partido Socialista e à formação de um governo de 
coligação.

A FUP entrou em colapso, mas a frente foi reestabelecida pelos res-
tantes grupos a 12 de setembro, com a denominação de FUR — Frente de 
Unidade Revolucionária. A FUR asseguraria alguma cobertura e unificação 
a uma esquerda cada vez mais sitiada. O V Governo Provisório, de influência 
comunista, sem o Partido Socialista nem o PPD, e com muitos dos nomes 
fortes do MFA suspensos do Conselho da Revolução, apresentou a demissão 
a 19 de setembro.

SUV — Soldados Unidos Vencerão
A confiança do Partido Socialista e a força da reação a Norte geraram uma 
determinação e arrogância entre muitos oficiais de carreira, que estavam, 
de largo modo, fora do “clube” do MFA, mas não eram fascistas. A reação 
mais intensa veio de um quadrante completamente imprevisível, um novo 
movimento de base de soldados do Norte, que emergiu apesar de e graças a 
ser esse, precisamente, o epicentro da reação.
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Meia dúzia de ativistas (dois ou três trotsquistas, um do PRP, um da JOC 
– católicos –, um do MES e um da UDP) encontraram-se secretamente numa 
floresta. E foi assim que começaram os SUV (Soldados Unidos Vencerão), a 
primeira organização de base autónoma de soldados em Portugal. Os SUV 
convocaram uma manifestação no Porto, a 10 de setembro, onde se estima 
que tenham estado trinta mil trabalhadores, atrás de um contingente de mil 
e quinhentos soldados. Segundo o Jorge, “como os soldados não podiam 
cantar em público, começámos a assobiar. No entanto, no final, desata tudo 
a cantar, e a cantar A Internacional! O número de pessoas na manifestação 
crescia diante dos nossos olhos.” (42)

Os SUV começaram a expor aos outros soldados o conservadorismo dos 
oficiais, de certo modo ocultado pelo prestígio do MFA. “No dia a seguir à 
manifestação dos SUV, era o aniversário do Chile, e queríamos fazer um 
minuto de silêncio. Os oficiais disseram que não. Carregámos as armas e 
fizemos o nosso minuto de silêncio.” (43)

Os soldados começaram a fazer reivindicações relativas às desigualdades 
entre eles e os oficiais. Fizeram agitação por aumentos e transportes gratuitos. 
Para muitos soldados, uma mera viagem para visitar a família podia custar 
quase um mês de salário. Ao fim de algumas semanas, os SUV já tinham 
uma organização nacional, para grande consternação, tanto do VI Governo 
Provisório, como do Conselho da Revolução. A 25 de setembro, os SUV 
fizeram uma manifestação em Lisboa, de apoio às comissões de moradores 
e trabalhadores da cidade. Entre as cem mil pessoas que se estima terem par-
ticipado, encontravam-se militantes do Partido Comunista. Cerca de quatro 
mil manifestantes requisitaram autocarros e libertaram soldados que tinham 
sido detidos a cerca de vinte e cinco quilómetros, quando foram apanhados 
com panfletos dos SUV nos cacifos.

Eduardo Duarte, um militante do MES envolvido na organização da 
diversão necessária para libertar os soldados, recorda: “Uma das coisas que 
jamais esquecerei é o momento em que, depois de termos confiscado um 
autocarro (para ir até à prisão da Trafaria), as cabeças cheias de entusiasmo 
revolucionário, deslumbrados com a coragem dos nossos feitos – estávamos 
a fazer coisas com as quais nunca tínhamos sequer sonhado –, eu olho para o 

 (42)  Entrevista ao Jorge, 13/8/80.

 (43)  idem
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corredor e lá estavam dois soldados connosco, sentados a ler livros do pato 
Donald.” (44)

Estes leitores do pato Donald ilustram o crescimento desigual da cons-
ciência de classe. Soldados e trabalhadores participavam em atos que pareciam 
“fundamentalmente revolucionários”, mas as ideias continuavam imersas em 
toda uma manta de retalhos de conceitos herdados da cultura e sistema que 
tentavam derrubar.

Em outubro, os SUV perderam imensa força, sobretudo depois de terem 
sido derrotados em confrontos estratégicos em dois quartéis nortenhos. Os 
SUV nunca construíram uma estrutura de “comando” coerente – na prática, 
o vazio organizativo era preenchido pela aliança informal e mal coordenada 
da FUR, em que o PRP e o MES dominavam. Mas o papel independente da 
luta no seio do Exército continuava a ser de primeira importância.

Armas e discussões sobre insurreição
O ressurgimento da direita no verão de 1975 renovou o medo da possibi-
lidade de um golpe, acrescido, em meados de setembro, pela formação do 
VI Governo Provisório, em que o Partido Socialista e o “Grupo dos Nove” 
ganharam poder, à custa do Partido Comunista. O Grupo dos Nove era uma 
coligação de oficiais, centrada em Melo Antunes. Todos tinham sido membros 
proeminentes do MFA desde o início, incluindo comandantes militares no 
ativo. Embora não fossem eles mesmos de direita, a sua ascensão represen-
tava um desvio de direita.

À esquerda, muita gente, incluindo no exterior, avisava que o hediondo 
golpe militar que acontecera no Chile há dois anos podia repetir-se em 
Portugal. Otelo Saraiva de Carvalho, do COPCON, comentou: “O que me 
preocupa é a possibilidade da chilenização de Portugal… estão a construir 
máquinas para matar. Máquinas de repressão. Com elas, podem lançar um 
novo Chile. Esse medo persegue-me.” (45)

Como já foi dito, o exemplo do Chile não era tão aliciante para os grandes 
negócios e a CIA como a esquerda gostava de imaginar. Não obstante, a esma-
gadora maioria da esquerda acreditava que “iria haver confrontos armados 

 (44)  Eduardo Duarte foi líder estudantil e membro ativo do MES. Entrevistado em 
dezembro de 1989.

 (45)  Faye, Jean Pierre, Portugal: The Revolution in the Labyrinth, Spokesman Books, 
Nottingham, 1976, pp. 49-50.
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consideráveis entre classes no espaço de meses (no máximo)”. (46) A alternativa 
parecia estar entre o socialismo ou a barbárie. Por isso, a revolução tinha de 
ser protegida por todos os meios. Os apoiantes do processo de poder popular, 
sobretudo o PRP/BR, depositavam todas as esperanças em alinhamentos de 
oficiais de esquerda, especificamente entre Otelo e o COPCON.

Por essa altura, alguns setores da esquerda tentavam preparar-se para 
o conflito iminente através da obtenção de armas. O incidente mais dramá-
tico aconteceu em setembro e teve a ver com o desvio de mil e quinhentas 
espingardas G3 do arsenal de Beirolas, organizado pelo capitão Fernandes, 
um simpatizante do PRP, às ordens de Otelo. Otelo viria a dizer que as armas 
“estavam em boas mãos”. (Apesar de tanta seriedade e ostentação, a operação 
esteve ao nível dos Keystone Cops. Um camarada britânico da IS contou-me 
que fora uma das pessoas a quem pediram para conduzir o camião com as 
armas. Como não falava português, agradeceu o convite, mas recusou. O 
condutor acabou por ser um apoiante do MRPP, cujo jornal divulgou ime-
diatamente o “desvio” das armas.)

O PRP/BR apelou a uma insurreição para proteger a revolução enquanto 
os grupos dirigentes não se organizavam – a revolução tinha de ser protegida 
por todos os meios. Argumentavam que, à semelhança do que acontecera em 
Cuba, o apoio da classe operária aumentaria quando o poder fosse tomado. 
O proletariado floresceria como a seguir ao 25 de Abril e ao 11 de março. A 
insurreição seria um serviço técnico, e o PRP/BR os técnicos de serviço. O 
passado de guerrilha do PRP/BR significava que estava pronto para substi-
tuir-se (ou ao COPCON) em nome da classe.

Jamais esquecerei como, no início de outubro, um dos camaradas do PRP, 
um trabalhador dos estaleiros da Lisnave e membro da direção, telefonou da 
nossa casa em Salsford, Lancashire, e perguntou, impacientemente, através 
das linhas internacionais: “Então, quando é o golpe?”

Um camarada ativo em Setúbal disse-me que “falava-se muito sobre 
uma insurreição armada. O Comité de Luta passava a vida a falar de tomar o 
poder, mas nunca fez nada para torná-lo possível. Nunca houve preparação 
prática, organização militar, nenhuma milícia. Nunca se distribuíram armas. 
Alguns dos grupos mais pequenos pediram armas, mas nunca em Setúbal. 
Aconteceu em Almada, por exemplo. Uma insurreição em Setúbal teria de 
recorrer a armas dos quartéis, não do PRP. Uma fraqueza relacionada é que 

 (46)  A citação vem em Harman, Chris, “Portugal the latest Phase”, in International 
Socialism, n.º 83, novembro de 1975.
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os problemas dos soldados não eram discutidos abertamente nas reuniões. 
O PRP estava mais interessado em discuti-los de forma conspirativa.” (47)

Um dos motivos para a pouca mobilização das massas em apoio da 
esquerda e do poder popular a 25 de novembro de 1975 foi a falta de identi-
ficação do movimento com o que era visto como um grupo de “aventureiros 
de esquerda”. A manobra contra a esquerda foi justificada com base no facto 
de ser a esquerda quem estaria a preparar um golpe.

A crise intensifica-se
O VI Governo Provisório tomou posse a 19 de setembro. Era suposto ser 
governo até às eleições seguintes, a realizar em abril de 1976. Mas conti-
nuidade não é sinónimo de estabilidade. É muito difícil explicar as voltas e 
reviravoltas daqueles dias, repletos de ações e reações, em que muita coisa 
aconteceu num curto espaço de tempo. O Governo não conseguia controlar 
setores inteiros da sociedade. O movimento de massas permanecia forte, com 
as ocupações de terras a acelerar pelo final de setembro. Em pouco mais de 
um mês, tinha sido ocupada três vezes mais terra do que no ano e meio pre-
cedente. Tal deveu-se parcialmente ao facto de o Ministério da Agricultura 
ter sido obrigado a aceitar disponibilizar fundos públicos para pagar salários 
nas cooperativas. (48) 

A questão por resolver na Rádio Renascença ilustrava bem a impotência 
do Governo e a velocidade com que mudavam atitudes e energias. A 29 de 
setembro, o primeiro-ministro Pinheiro de Azevedo deu ordens ao COPCON 
para ocupá-la. Depois de uma manifestação de trabalhadores, Otelo Saraiva de 
Carvalho, em lágrimas, deu ordem de retirada. Ao fim de seis horas, a estação 
foi reocupada pelos comandos, sob a chefia do coronel Jaime Neves. Uma 
manifestação gigantesca na tarde de 16 de outubro obrigou os comandos a 
abandonar o edifício, e a transmissão foi retomada.

O Governo estava de mãos atadas. A única coisa a que podia recorrer era 
o terrorismo. A 7 de novembro, os seus sabotadores, sob a capa protetora 
dos supostamente leais “e retrógrados” paraquedistas, fizeram explodir os 
transmissores da estação. Os páras pensavam que estavam a fornecer proteção 

 (47)  Entrevista com uma das ativistas mais proeminentes no Comité de Luta de Setúbal, 
Isabel Guerra, 4/6/84.

 (48)  Lomax, “Ideology and Illusion in the Revolution”, in Graham & Wheeler, op. cit, 
p. 120.
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e que “as ordens tinham vindo da esquerda”. Esta traição chocou-os tanto 
que se iriam revoltar ao fim de alguns semanas. Os mil e seiscentos paraque-
distas outrora leais de Tancos rebelaram-se contra os oficiais e expulsaram 
123 dos 150, acabando por exigir serem colocados sob o comando de Otelo 
e do COPCON.

O movimento de massas envolvera um número imenso de pessoas, e o 
apoio potencial ao poder popular continuava enorme, mas as fraquezas tor-
navam-se cada vez mais óbvias. A consciência política era inevitavelmente 
heterogénea e muitas vezes contraditória. “Mais do que uma vez, visitei 
fábricas geridas pelos trabalhadores. Falavam-me dos males do capitalismo, 
de quão bem os trabalhadores podiam controlar tudo, da necessidade de 
tomar o poder do Estado mais cedo ou mais tarde, por a situação ser tão 
precária, etc., etc., etc., e depois acabavam sempre por dizer que “agora, o 
mais importante é a batalha da produção”. (49)

Os reformistas e a direita não podiam contar com a simpatia destas pes-
soas. Mas o apelo à estabilidade ganhava raízes. As forças da lei e da ordem 
não conseguiam garantir nem a lei nem a ordem. Alguns trabalhadores esta-
vam desiludidos com as promessas vazias. As crises financeiras e a retirada de 
investimento começavam a surtir efeito. Como poderia um país tão pequeno 
fazer uma revolução socialista e sobreviver? De onde viria o dinheiro? Podia 
fazer-se mais dentro de fronteiras? E a inflação? O controlo operário nem 
sempre levava a níveis mais elevados de militância. Como escreveram Cliff 
e Peterson,

“(…) controlo operário sem poder operário traz consequências terríveis. A luta 
pelo controlo operário sem poder operário tende a transformar-se em controlo 
do sistema capitalista sobre os trabalhadores. Sem o poder de Estado, a falta de 
experiência técnica e administrativa diminui ainda mais a confiança dos traba-
lhadores nas suas capacidades para gerir a economia”. (50)

Os níveis de intriga militar à esquerda e à direita eram particularmente 
atordoantes. Rumores de golpes iminentes eram uma característica endé-
mica da vida política. No Barreiro, na margem do Tejo oposta a Lisboa, os 

 (49)  Annie Nehman, numa carta ao autor, de março de 1986.

 (50)  Cliff & Peterson, artigo “Portugal: the last 3 months” in International Socialism, 
março de 1977, n.º 87. Este artigo cita diversas entrevistas com trabalhadores, acerca dos 
problemas ligados ao controlo operário nos seus locais de trabalho.
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bombeiros faziam soar alarmes de incêndio a cada sinal de “golpe de estado”, 
e a população, muitas vezes às primeiras horas da madrugada, corria para as 
ruas para chegar à conclusão de que fora um falso alarme.

Muitas reuniões nos locais de trabalho e no seio das comunidades dura-
vam até de madrugada. Lembro-me de um trabalhador da refinaria da Sacor 
dizer que uma reunião de empresa tinha acabado às 4 da manhã, quando 
tinham de recomeçar a trabalhar às 6. Alguns trabalhadores, sobretudo os 
que não se sentiam motivados com uma visão revolucionária, ficaram pelo 
caminho. Por vezes, os trabalhadores deixavam de estar ativos e abdicavam 
de participar, deixando as decisões nas mãos dos técnicos, dos especialistas 
e dos “políticos” nas fábricas, e ao Partido Comunista e ao Partido Socialista 
fora dos locais de trabalho. A capacidade de adaptação destas organizações 
reformistas no seio das classes trabalhadoras fazia que conseguissem atrair 
trabalhadores cansados, em busca de soluções mais seguras.

Porém, ao mesmo tempo, alguns setores viravam-se para a auto-organiza-
ção como forma de sair do impasse. Nas fábricas de Lisboa, os ativistas mais 
militantes começaram a aderir a uma rede de comissões de trabalhadores – a 
coordenadora da Cintura Industrial de Lisboa (CIL), construída por pessoas 
de esquerda, na esfera de ou próximas do PCP. A conferência inaugural acon-
teceu a 8 de novembro de 1975. Cento e vinte e quatro comissões de trabalha-
dores enviaram delegados e estiveram 400 pessoas na reunião. A maioria dos 
locais de trabalho mais representativos estava representada. Da reunião saía 
aquela que viria a ser uma manifestação verdadeiramente gigantesca (houve 
quem falasse em meio milhão de manifestantes), a 16 de novembro, contra a 
ameaça de direita dentro e para lá do IV Governo Provisório.

A força da CIL residia em conseguir coordenar uma estratégia nacional 
de resistência. A sua fraqueza, no facto de o fazer de forma pouco empe-
nhada, em grande medida influenciada pelas táticas do Partido Comunista. 
A esquerda revolucionária não dispunha de qualquer plano organizado de 
intervenção no seio da coordenadora. (51)

 (51)  Estou convicto de que não teria sido impossível a esquerda trabalhar em conjunto 
com a CIL. Cito como exemplo uma experiência pessoal: com o apoio da Cintura Indus-
trial de Lisboa e da Intersindical, nós, na organização British Rank and File, organizámos 
uma conferência de delegados sobre o tema “Saúde e Segurança no Local de Trabalho”, 
com oradores do movimento sindical britânico. Participaram na conferência duzentos 
trabalhadores. Eu coordenei a tradução de um diretório de químicos tóxicos que foi 
publicada pela Intersindical.
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Uns meros 50 km mais a sul, o Comité de Luta de Setúbal mostrava o 
que podia ser feito. Aqui, era a esquerda revolucionária a ditar o ritmo. O 
Partido Comunista era suficientemente flexível (e isolado) para sentir que 
tinha de ser envolvido. O Comité de Luta é o exemplo mais impressionante 
de um comité de trabalhadores a surgir na Europa desde os conselhos de 
trabalhadores na Hungria em 1956. (52)

É fundamental salientar que o comité era mais do que um ajuntamento 
de ativistas políticos. Era uma frente unida que organizava atividades con-
juntas, apesar das diferenças políticas. Teve um vida semelhante à de muitas 
outras organizações apartidárias, afetando o modo como se processava a 
intervenção dos partidos.

“Por vezes, os slogans dos partidos, incluindo o PRP, não coincidiam com a 
discussão. Por vezes, a linguagem dos partidos fazia-nos rir. Era mesmo muito 
difícil para um partido controlar o processo, incluindo o PRP. O PRP estava numa 
posição mais favorável porque defendia desde sempre a organização autónoma, 
e não se importava se a organização por vezes seguia direções diferentes das 
que o partido desejava. Acho que o que aconteceu em Setúbal foi muito, muito 
interessante. Aprendi imenso. Aprendi que as pessoas podem organizar-se e 
discutir em conjunto, mesmo quando têm diferenças políticas. Lembro-me de 
uma discussão política, antes de uma manifestação organizada pelo PCP, MES, 
UDP, LCI, PRP e MRPP. Decidiu-se que as palavras de ordem se decidiam por 
consenso, não seriam votadas. Discutia-se até haver consenso. E era isso que 
acontecia. Recordo-me de que a maior discussão foi acerca de uma palavra de 
ordem proposta pela UDP: ‘Contra todos os imperialismos’; o PCP, claro está, 
estava contra, porque, para eles, só existe um imperialismo, o ianque. Toda a 
gente acabou por concordar com uma palavra de ordem qualquer que fosse 
contra agressões externas. Mas o que era curioso era a capacidade para chegar 
a entendimentos; curioso porque as pessoas passavam a maior parte do tempo 
em discussões como esta. Era frequente passarmos duas horas a falar sobre a 
Rússia, os Estados Unidos, a China. No Comité de Luta, discussões longas como 
esta simplesmente não aconteciam. Discussões de índole partidária eram muito 
raras. Até o MRPP alinhava. O que era muito estranho, porque eles tinham uma 
maneira muito articular de falar e escrever. Quando falavam dessa maneira no 
Comité de Luta, desatava tudo a rir. E não voltavam a falar assim, passavam a 

 (52)  Ver o meu artigo sobre Conselhos de Trabalhadores em Portugal, que vai ser publi-
cado em Socialist History.
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falar de um modo diferente, como pessoas. Aprenderam a falar. Foi um processo 
em que até os partidos aprenderam a falar.” (53)

Os trabalhadores da construção civil são outro exemplo de que a luta dos 
trabalhadores estava longe de exaurida. Anteriormente, os trabalhadores da 
construção não tinham sido um setor ativo da classe trabalhadora. Muitos 
eram camponeses que tinham migrado para as cidades à procura de traba-
lho, outros eram negros oriundos das ilhas de Cabo Verde. Em meados de 
outubro, trabalhadores de trinta e duas comissões de trabalhadores reuni-
ram-se e elaboraram um caderno reivindicativo em torno de uma estrutura 
nacional de salários e de um sindicato único para o setor. Foram organizadas 
uma greve e manifestação nacional. O resultado foi a maior manifestação de 
um só setor laboral, em São Bento, sede da Assembleia Constituinte. Os tra-
balhadores ergueram barricadas numa área até quinze quarteirões. As ruas, 
muitas delas estreitas, ficaram bloqueadas com tratores, betoneiras e camiões. 
Os trabalhadores armaram-se com picaretas, bastões, etc., e fizeram reféns 
os membros da Assembleia Constituinte. O primeiro-ministro Pinheiro de 
Azevedo pediu aos comandos que os viessem resgatar. Eles recusaram. Então, 
pediu um helicóptero para levar pelo menos alguns; a polícia militar escutou 
o pedido, alertou os trabalhadores, e o helicóptero não pôde aterrar. Ao fim 
de trinta e seis horas, o primeiro-ministro concedeu todas as reivindicações, 
com efeito a partir de 27 de novembro. (54)

A paralisação do Governo institucional foi tal que, a 20 de novembro, 
o executivo declarou que não ia levar a cabo qualquer iniciativa “política”, 
limitando-se a agir em regime administrativo até à resolução do conflito de 
poder. O Governo ameaçou exilar-se no Porto, e os camponeses e agricul-
tores do Norte ameaçaram cortar o abastecimento de comida à “comuna 
vermelha” de Lisboa.

25 de novembro de 1975 – o colapso
Em finais de novembro, era óbvio que “alguma coisa” tinha de acontecer. 
Era impossível ignorar o que se estava a passar no Exército: desde outubro 

 (53)  Entrevista a Isabel Guerra, 4/6/84.

 (54)  Recomendo o maravilhoso relato em primeira mão de Ben Pimlott na revista Labour 
Leader, fevereiro de 1976.
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que os moderados consolidavam a sua posição. Nos bastidores, ultimavam-se 
preparativos para uma manobra decisiva contra os setores radicais da tropa.

O Conselho da Revolução assegurou a confrontação quando confirmou 
a nomeação de Vasco Lourenço para substituir Otelo como comandante da 
Região Militar de Lisboa, que incluía os paraquedistas. A força que estancou a 
revolução era uma fação de oficiais, ostensivamente socialistas. Carlos Fabião, 
chefe do Estado-Maior do Exército, Soares e outros rejeitaram a ideia de um 
golpe contrarrevolucionário. O estado de emergência foi declarado e criado 
um centro de operações antirrevolução, sediado no quartel dos comandos 
na Amadora. Na prática, o centro de operações contava apenas com duzen-
tas pessoas como grupo operacional, incluindo os altamente “profissionais” 
comandos, liderados pelo famoso coronel Jaime Neves, e alguns oficiais de 
outras unidades que tinham sido despedidos pelos seus subordinados.

Os “moderados” entraram em ação. Fizeram tudo para evitar um confronto 
potencialmente sangrento, e até eles devem ter ficado surpreendidos com 
a facilidade com que triunfaram. Não tinham a certeza de que os comandos 
saíssem do quartel, quanto mais de que lutassem. Já na estrada, os níveis 
de confiança foram crescendo, consoante as unidades rebeldes iam caindo. 
Três soldados da polícia militar foram mortos. As redes de oficiais “do lado 
do povo” não fizeram nada. Tamanha derrota gerou confusão entre as forças 
do “poder popular”. Muito mais do que a 12 de março, as pessoas ficaram 
confusas, e desmobilizaram. Por exemplo, pouco antes da meia-noite de 25 
de novembro, várias centenas de pessoas das classes trabalhadoras concen-
traram-se numa das vias de acesso ao quartel da polícia militar. Seguiu-se 
uma discussão com um condutor de autocarro. Será que deviam virar o auto-
carro? Ajudaria a erguer uma boa barricada. Por outro lado, talvez a polícia 
militar quisesse sair para a rua. Ninguém parecia saber. Nada aconteceu. (55)

No dia anterior, nos cacilheiros e em muitas fábricas, houve reuniões de 
emergência e paragens de duas horas, para discutir a ameaça da direita. (56) 
No dia 25, “as pessoas pararam de trabalhar, mas não houve uma greve orga-
nizada. Muitas não foram sequer trabalhar, outras foram, viram que não se 
passava nada, e regressaram ao centro. Havia quem pedisse metralhadoras 

 (55)  Recordações pessoais.

 (56)  Artigos no SWP e IS alegaram que 90% dos trabalhadores em Lisboa fizeram algum 
tipo de paragem a 24 de novembro, o que é um manifesto exagero. Estive numa reunião 
com um delegado do quartel de RAL 1, na cantina da Plessey. O meu palpite é de que, 
no máximo, 20% da força de trabalho parou para ouvir.
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à porta dos quartéis; e havia assembleias em fábricas, mas ninguém sabia o 
que fazer”. (57)

Todos os grupos revolucionários foram apanhados completamente de sur-
presa pela velocidade dos acontecimentos. Nenhum se empenhou em instigar 
uma resposta militar, e os soldados radicais e os amigos na esquerda revolu-
cionária ficaram isolados. (58) Nas semanas anteriores, o Partido Comunista 
virara-se, mais uma vez, para a esquerda, com vista a manter apoio político e 
sustentar a sua posição no instável VI Governo Provisório. A 24 de novembro, 
convocou uma greve geral de duas horas contra a ameaça vinda da direita, 
com um sucesso limitado. Os sargentos paraquedistas e alguns dos oficiais 
que planearam a resistência ao afastamento de Otelo fizeram-no incenti-
vados e influenciados pelo PCP. Porém, na tarde de 25, o partido mudou 
radicalmente de tática. (59)

E recorreu aos seus principais organismos, a Intersindical e a Cintura 
Industrial de Lisboa. Oficiais e ativistas que estavam nas instalações do sin-
dicato dos engenheiros a organizar ocupações noturnas e greves mudaram 
de opinião às 6 horas da tarde de terça-feira, quando chegou a mensagem 
da sede. Os outros sindicatos receberam a mensagem mais tarde. Um dos 
trabalhadores no Ministério da Comunicação Social recorda-se de ver os 
sindicalistas antecipar o apelo ao recuo de 26 para 25 de novembro. (60)

O Partido Comunista Português estava disposto a abandonar os seus 
apoiantes mais radicais no Exército (e muito mais gente) em troca de man-
ter uma participação no Governo. Em termos práticos, o nível de repressão 
física foi ligeiro. Foram presos cerca de duzentos soldados e oficiais, e mais 
uma mão-cheia de trabalhadores da construção civil. No entanto, o 25 de 

 (57)  Entrevista a Maurício Levy, em dezembro de 1975. Em 1975, Maurício estava 
aquartelado na Escola Prática de Administração Militar. No 11 de março, fora um dos 
responsáveis por tomar o serviço de rádio do Estado para noticiar a tentativa de golpe. 
Além disso, trabalhava para a Quinta Divisão, onde estava ligado aos serviços adminis-
trativos, e, nessa capacidade, participou nas reuniões do MFA. Deixou o Exército pouco 
depois do 25 de novembro e tornou-se responsável pelo setor internacional do MES, e 
foi nessa altura que o conheci.

 (58)  Por acaso, na primeira semana de dezembro, alguns de nós vendiam, nas ruas de 
Lisboa, o folheto The Lessons of the 25th November, produzido pela IS britânica, que fora 
traduzido do inglês.

 (59)  A primeira edição do República a seguir ao 25 de novembro contém exemplos 
semelhantes.

 (60)  Entrevista a Jorge Freire, 26/12/75. Conheci o Jorge em 1975, quando me deu uma 
ajuda no Ministério da Comunicação Social, onde ele trabalhava.
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novembro foi o ponto de viragem. A mudança foi abrupta – semelhante à 
descrita por George Orwell em Barcelona em 1936 quando “a impressionante 
mudança no ambiente” era algo “difícil de conceber a menos que estivesses 
lá para senti-la”. (61)

E foi assim que acabou o processo revolucionário.

Reformismo
Os trabalhadores teriam resistido a, e possivelmente derrotado, quaisquer 
forças conservadoras externas ao MFA. O movimento popular procurava 
um inimigo externo, não um dentro do MFA, e jamais na ala esquerda do 
espectro político. É verdade que a confusão reinante nas classes dirigentes 
podia levá-las a adotar medidas desesperadas como as tentativas de golpe em 
setembro de 1974 e março de 1975; e o medo de um golpe repressivo cres-
ceu ainda mais com as atividades da direita no verão de 1975. Este ênfase em 
derrubar o fascismo e a contrarrevolução ofuscou a diferença entre fascismo 
e capitalismo, e o resultado foi a subestimação da capacidade do capitalismo 
para se modernizar e reformar, usando as ferramentas da social-democracia.

As origens militares do derrube do regime português fizeram que o movi-
mento de massas dependesse profundamente de setores das forças armadas. 
Em Portugal, a posição tradicional dos militares de não gostar de partidos 
políticos ganhou uma nova dimensão quando oficiais, soldados e marinhei-
ros começaram a construir um movimento extraparlamentar de massas em 
oposição aos partidos burgueses emergentes e aos chamados partidos “dos 
trabalhadores”. Eram muitos os que achavam que não havia necessidade de 
partidos políticos: trabalhadores, moradores e os membros mais radicais do 
Exército conseguiriam defender a revolução sozinhos. Estar sempre ao serviço 
do movimento e não alinhar com partidos tornava mais difícil comentar ou 
até perceber a variedade de opiniões e fraquezas que existiam de facto. No 
República, por exemplo, quando havia desacordo no movimento dos traba-
lhadores, o jornal optava por não publicar editoriais que tomassem partido.

Os militares queriam atalhos que evitassem os principais partidos. Muitas 
vezes, a esquerda via os militares como o seu próprio atalho – não construído 
aprendendo com os próprios erros e experiências, mas antes à sombra do 
namoro dos oficiais de esquerda com o poder popular. A interação entre o 

 (61)  Orwell, George, Homenagem à Catalunha (versão em inglês: Homage to Catalonia, 
Penguin, Londres, 1962, p. 110).
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movimento dos trabalhadores e o Exército era obsessiva. E focava-se nos 
militares, em vez das classes trabalhadoras. Nem os oficiais “ao lado do povo” 
nem os grupos de esquerda convocaram greves, ocupações ou barricadas. 
Uma greve e ocupação por um grupo poderoso de trabalhadores como os 
da Lisnave podia ter dado sinal aos indecisos nas forças armadas e a outros 
setores operários. O lado mau do interesse da esquerda nos militares foi que 
a luta de classes em si acabou negligenciada. O melhor exemplo é a diferença 
de estratégias face aos sindicatos e às formas de luta. As greves, factuais ou 
potenciais, não foram levadas a sério.

Embora alguns setores estivessem de rastos, o movimento continuava 
enorme e longe de acabado. A resistência assumida por grupos de trabalha-
dores da construção dá alguma indicação do modo como a classe operária 
poderia ter exercido a sua considerável força. Estes trabalhadores, munidos 
de walkie-talkies, conduziram escavadoras e betoneiras gigantescas para 
bloquear o avanço dos comandos. Em Setúbal, entraram em contacto com o 
Comité de Luta e pediram-lhe para construir barricadas em redor da cidade. 
O comité instalou uma rádio clandestina, que operou durante alguns dias. 
A Câmara Municipal foi ocupada. Lembro-me bem do sentimento de frus-
tração entre os ativistas. Anos mais tarde, gravei uma entrevista com Isabel 
Guerra. Disse-me ela que “tentámos entrar em contacto com todas as orga-
nizações, incluindo os sindicatos e as organizações culturais. Convocámos 
uma manifestação para o exterior do quartel. Estivemos sempre em contacto 
com os principais quartéis em Lisboa e nas outras cidades. O problema no 25 
de novembro foi que nem os sindicatos nem as comissões de trabalhadores 
controlados pelo PCP estavam interessados no que estava a acontecer – foram 
eles que o disseram – e não se mobilizaram. E influenciavam muitas pessoas. 
No regimento, os soldados tiraram as armas a um capitão e controlaram a 
situação o mais que puderam; ao fim de algum tempo, já não dava mais… 
O que o 25 de novembro provou foi que o Comité de Luta podia funcionar 
em tempos de crise. Mas o problema era muito mais complexo. Ainda hoje 
gostava de saber o que aconteceu de facto. Mas já na altura foi óbvio que o 
PCP sabotou mesmo o movimento. Chamámos os sindicatos, e responde-
ram-nos: “Não, não se passa nada.” Nas grandes empresas, como a Setenave, 
a comissão de trabalhadores, que era controlada pelo PCP, disse isto: “Não 
ouvimos nada, está tudo bem.” (62)

 (62)  Entrevista a Isabel Guerra, 4/6/84.
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Gramsci salientou que a classe operária não pode ser mecanicamente 
treinada para a luta, como se fosse um exército. A sua disciplina depende 
da consciência, que, por sua vez, cresce na direta proporção da experiência 
factual da luta. É preciso construir laços e confiança a partir da experiência da 
luta. Nisto, apesar da hemorragia massiva de militantes, o Partido Comunista 
ainda dispunha de algum crédito. Muitos dos que deixaram o partido fize-
ram-no porque sentiam necessidade de envolver-se nas lutas do dia a dia, de 
construir a partir da base. Havia bastantes ativistas, que pertenciam a grupos 
revolucionários ou eram revolucionários independentes, que até aprende-
ram a olhar para as questões mais urgentes de uma perspetiva do poder dos 
trabalhadores, mas este processo estava longe de consolidado.

A esquerda descartou o reformismo, considerando-o a outra face do 
capitalismo, mas subestimou a sua capacidade para atrair e absorver par-
tes das classes trabalhadoras. Os militantes não tinham sido formados para 
combater os reformistas nos assuntos do quotidiano, nos locais de traba-
lho, nos sindicatos e nas urnas de voto. O movimento era jovem, as pessoas 
ainda estavam a estudar e escolher as suas opções. Os militantes do Partido 
Comunista ainda podiam apoiar as comissões de trabalhadores nos seus 
locais de trabalho, mesmo quando o partido não apoiava. Outros apoiavam 
o PCP nas lutas laborais, mas votaram no Partido Socialista nas eleições para 
a Assembleia Constituinte. Na verdade, se existe algo a que se possa chamar 
padrão “típico” de consciência política, é um padrão profundamente irregular 
e contraditório. O conflito é sentido como algo acidentado, descontínuo e 
parcial, e as suas expressões organizativas normalmente refletem tudo isto. 
E são as organizações reformistas que conseguem captar alguns dos padrões 
mais contraditórios da consciência política e das lutas em geral.

O comportamento do Partido Socialista e do Partido Comunista foi neces-
sariamente diferente do padrão dos seus congéneres na Europa Ocidental em 
algumas coisas. Não obstante usarem um vocabulário semelhante de “demo-
cracia e socialismo”, havia distinções marcantes dentre os dois partidos. Ao 
contrário do Partido Socialista e dos restantes partidos comunistas europeus, 
o PCP não estava particularmente preocupado com a via parlamentar para 
o socialismo. O seu objetivo era consolidar o poder, fazendo uso do maior 
número possível de ligações às forças armadas e à estrutura de poder exis-
tente. Se estivesse mais confiante no nível de apoio popular, talvez até tivesse 
tentado organizar um golpe de estado como o de Praga em 1948 – um exem-
plo clássico, que Álvaro Cunhal conhecia bem, de chegada ao poder de um 
partido comunista após um período num governo de coligação.
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Os políticos reformistas reclamavam-se grandes defensores dos interes-
ses dos trabalhadores. Em setembro de 1975, Soares explicava ao The Times 
(23/9/75) que o seu programa “não visava corrigir os aspetos mais injustos do 
capitalismo, mas destruir o capitalismo”. Muitos trabalhadores não dispunham 
de experiência ou sabedoria para desmascarar este discurso. As “fantásticas” 
conquistas da luta não implicavam que os trabalhadores portugueses tives-
sem evitado o reformismo ou estivessem imunes a ele para todo o sempre.

O Partido Socialista atraía milhões de pessoas comuns quando tecia loas 
ao socialismo, à liberdade, aos direitos individuais, aos votos, ao sistema par-
lamentar e a uma gestão ordeira da economia pelo Estado. Além do mais, o 
Partido Socialista opunha-se terminantemente ao envolvimento dos militares 
na política. Embora tivessem permitido a realização de eleições, algumas das 
personalidades do MFA defendiam que fossem boicotadas, assim como o 
PRP/BR. Esta estratégia revelou-se um tremendo fracasso. Em retrospetiva, 
é fácil perceber por que é que tanta gente se virou para o Partido Socialista 
ao fim de quarenta e oito anos sem democracia.

Comparações
Tentei não designar a revolução portuguesa como tal, preferindo usar o termo 
processo revolucionário. Mas há quem – erradamente, na minha opinião – 
tenha chamado ao derrube do regime em 1974 uma revolução. Este derrube 
pode ser comparado ao de fevereiro de 1917 na Rússia: o poder mudou de 
mãos, e foram feitas algumas modificações nas estruturas e instituições. 
Concentrei-me sobretudo no que aconteceu a seguir, que talvez também 
tenha paralelo com os dias entre fevereiro e outubro na Rússia de 1917. Só 
que, em Portugal, o processo revolucionário durou três vezes mais. Foi uma 
situação revolucionária, um momento de crise social, um ponto de viragem 
histórico, em que a população se viu numa verdadeira encruzilhada em 
termos de desenvolvimento. Estas situações são sempre voláteis, e um dos 
aspetos mais distintivos da que aconteceu em Portugal foi a duração dessa 
instabilidade.

Kenneth Maxwell sustenta, de forma convincente, que toda esta fermen-
tação foi central na transição para a democracia – “a força advém do facto 
de ser uma democracia nascida da luta”. De facto, a resolução relativamente 
pacífica das forças antagonistas vivida pelos Portugueses em 1975 contribuiu 
para o desenvolvimento da democracia portuguesa. Maxwell sugere que “a 
revolta portuguesa foi mais como as revoluções europeias dos anos 1829 
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e 1848 do que como as grandes revoluções de 1789 em França ou 1917 na 
Rússia”. (63) Mas longe de mim – e de Maxwell – sugerir que o movimento 
pela mudança foi superficial.

Os acontecimentos de 1848 instigaram Marx e Engels a escrever O 
Manifesto Comunista, apregoando a necessidade de um partido comunista. 
Em Portugal, naquela altura, havia muito quem dissesse que o que fazia falta 
era um “partido revolucionário dos trabalhadores”. Na verdade, exista uma 
série de grupos com aspirações a tornarem-se esse partido, ou que proclama-
vam já o ser. A inexistência de uma tradição reformista em Portugal permitiu 
à esquerda crescer.

As organizações identificavam-se claramente com a tradição marxista. 
Mas eram jovens e sem formação. Algumas deixaram-se apanhar nas intrigas 
dos militares ou nas suas próprias para levar a cabo outro golpe – alegavam 
que era necessário tomar o poder para proteger e consolidar o processo 
revolucionário (cf. outubro de 1917 na Rússia). O que aconteceu foi que estas 
intrigas foram aproveitadas ou exagerados por outros. O Partido Comunista 
denunciava o excessos da extrema esquerda, e elementos do MFA usaram-nos 
como desculpa para instigar a repressão de novembro.

Como é típico em períodos revolucionários, quando colocadas perante 
questões específicas que exigiam soluções pragmáticas, as organizações labo-
rais de base coordenaram as suas lutas criando órgãos de cúpula compostos 
por delegados eleitos. (64) Surgiram organizações democráticas nos locais de 
trabalho em quase todas as situações revolucionárias no século XX. Foi o caso 
dos sovietes na Rússia, em 1905 e 1917; foram evidentes na Alemanha em 
1919, 1920 e 1923, em Turim em 1920, em Cantão em 1925, em Barcelona 
em 1936, na Hungria em 1956 e na Checoslováquia em 1968.

Nos anos 70, surgiram os cordones no Chile e as shoras no Irão. Os comités 
de greve interfábricas da Polónia e o próprio Solidariedade também foram 
exemplos deste tipo de movimento.

E em Portugal também não faltaram exemplos de comissões de trabalha-
dores a unir-se, não apenas a outras comissões de trabalhadores, mas também 
a organizações de moradores, a camponeses, e, sobretudo, a membros das 

 (63)  Maxwell, Kenneth, The Making of Portuguese Democracy, Cambridge University 
Press, Cambridge, 1996, p. 1.

 (64)  Eu diria que a amplitude e intensidade do movimento dos conselhos de trabalhadores 
é um indicador importante – talvez mesmo o mais fundamental – da profundidade de 
um processo revolucionário. 
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forças armadas. A esquerda revolucionária teve uma influência considerável 
ao nível das ideias e tipos de organização que foram surgindo. Mas as formas 
e estruturas organizativas não eram assim tão seguras, principalmente por 
causa do renascimento de uma tradição parlamentar que, enquanto se apro-
priava da linguagem dos revolucionários, prometia reformas e democracia. (65)

Isto coloca-nos perante uma questão por responder. O que teria aconte-
cido se o movimento dos trabalhadores tivesse conseguido inverter o 25 de 
novembro e consolidar o poder? Imaginem que a rede de assembleias popu-
lares se tinha transformado num poder alternativo… Na altura, o capitalismo 
ocidental via com muita apreensão o que estava a acontecer em Portugal. Um 
movimento em torno de um conselho de trabalhadores em Portugal podia 
ter efeitos de longo alcance. O regime espanhol permanecia fascista e dava 
ares de estar à beira do colapso. Os números conservadores apresentados 
pelo governo espanhol indicavam que tinham sido registados 1196 conflitos 
laborais em 1974, envolvendo 669 861 trabalhadores. (66)

Noutros países europeus, as tropas começavam a agitar-se. Em Itália, 
mais de mil soldados, envergando os seus uniformes, participaram numa 
manifestação de apoio aos soldados e trabalhadores portugueses. Há quem 
diga que a experiência portuguesa não poderia jamais ter desencadeado 
uma revolução internacional. Em retrospetiva, parece, de facto, improvável. 
Contudo, devemos ter em mente que os eventos em Portugal não ocorreram 
de forma isolada; ocorreram porque Portugal não podia continuar a existir 
de forma isolada.

O maio de 68 em França foi algo deslumbrante, inesperado, criativo, e 
acompanhado por uma imensa onda de greves. Não obstante, em comparação 
com Portugal, não foi um processo sustentado: poucas fábricas foram toma-
das e a revolta não chegou aos quartéis. O Presidente De Gaulle conseguiu 
sair do esconderijo e reestabelecer a sua autoridade.

O Chile continua a ser lembrado, mas por outros motivos. É recordado 
pela repressão violenta, pelo regresso dos regimes autoritários. A ideia de 

 (65)  Até porque a Inter-Empresas estava geograficamente limitada à cintura industrial de 
Lisboa e, na prática, desapareceu depois da manifestação de 7 de fevereiro. Os CRTSM 
nunca chegaram de facto a funcionar; eram apenas uma ideia do PRP que coincidia com 
as de Otelo Saraiva de Carvalho. As assembleias populares eram demasiado incoerentes. 
E o Comité de Luta de Setúbal, apesar de ocasionalmente brilhante, estava isolado de 
todas as redes nacionais.

 (66)  Número citado em Cliff, Tony, “Portugal at the Crossroads”, in International Socia-
lism, julho/agosto 1975, p. 48.
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que existia uma “ameaça” revolucionária continua a ser preservada, ainda 
que de forma distorcida, por aqueles que se empenharam em destruí-la. Um 
dos motivos para o desfecho no Chile em setembro de 1973 ter sido tão dife-
rente do que aconteceu em Portugal é a força do movimento popular neste 
último – algo que Henry Kissinger e os seus aliados não estavam preparados 
para enfrentar.

A verdade é que, ao longo desses dezanove meses, centenas de milhares 
de trabalhadores ocuparam locais de trabalho, terras e casas, e dezenas de 
milhares de soldados revoltaram-se. Ninguém podia prever que, a partir de 
um quadro político tão pequeno, houvesse tanta gente a tentar aprender rapi-
damente a colocar em prática as ideias que explodem quando os explorados 
tentam tomar as rédeas do seu próprio destino. Portugal entre 1974 e 1975 
não foi uma ilusão. Foi uma época extraordinária, que continua a merecer 
ser estudada e celebrada.
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O EXÍLIO LUSITANO NO BRASIL EM OPOSIÇÃO AO 
ESTADO NOVO PORTUGUÊS

Jorge Fontes

Em 28 de maio de 1926, um golpe militar derruba a I República portuguesa, 
seguindo-se uma longa ditadura de 48 anos. Este capítulo aborda, de modo 
sintético, a oposição “antifascista” feita pelos exilados portugueses ao Estado 
Novo a partir do Brasil. Pretende-se demonstrar, não obstante a pouca atenção 
que a historiografia tem dado a este fenómeno (1), a sua importância, tanto 
no quadro geral da história das oposições, como a sua profunda imbricação 
na história geral das duas nações e da relação entre estas.

Com efeito, algumas das figuras mais importantes da história do século 
XX lusitano exilam-se no Brasil, e a partir daí conduzem uma luta pela rede-
mocratização do país, à margem e por vezes em conflito com a numerosa 
colónia local que maioritariamente apoiava o regime português (2). 

Trata-se de um grupo ideologicamente heterogéneo, constituído sobre-
tudo por intelectuais (historiadores, escritores, jornalistas, matemáticos, 
engenheiros, professores universitários, artistas), que vão chegando em levas 
sucessivas, por entre as conjunturas políticas nacionais, num movimento de 
diáspora intelectual que constituiu, na expressão do crítico António Cândido, 
uma verdadeira “missão portuguesa”, de modo involuntário (3).

Podemos escolher situar o começo desta história com Sarmento Pimentel. 
Combatente de armas na mão na revolução republicana do 5 de Outubro, 

 (1)  Os trabalhos académicos de Heloísa Paulo e Douglas Silva constituem uma notável 
exceção.

 (2)  A este respeito ver: Paulo, H. (2000). Aqui também é Portugal: a colónia portuguesa 
do Brasil e o salazarismo. Quarteto: Coimbra. 

 (3)  Cândido, A. (2002). Prefácio. In Lemos, F. & Leite, R.M. (org.). A Missão Portuguesa: 
Rotas Entrecruzadas. Bauru: EDUSC, p.15
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era membro da direção da revista Seara Nova, tendo participado na falhada 
revolta de fevereiro de 1927 no Porto. Na sequência exila-se em São Paulo, 
cidade na qual será um dos fundadores e presidentes da Casa de Portugal, 
transformando-se na figura patriarcal do crescente contingente de exilados. 
O “capitão” como era conhecido, é acolhido pelo arquiteto Ricardo Severo (4), 
por sua vez um exilado da falhada revolta republicana de 1898, que fundou o 
Centro Republicano de São Paulo em 1908. Nesta cidade, os dois vão editar 
entre 1930 e 1945 a Revista Portuguesa, com expressivo apoio e participação 
da intelectualidade paulistana (5).

Após o malogro de nova revolta reviralhista em 1928, chega ao Brasil o 
pioneiro da aviação Sarmento de Beires, famoso entre outras façanhas por 
ter realizado a primeira travessia noturna do Atlântico Sul, num voo entre 
Portugal e Brasil (Natal), tendo desenvolvido no novo país uma atividade mul-
tifacetada como instrutor de aviação, jornalista, escritor e cronista de rádio.

A constituição do Estado Novo e a vitória franquista em Espanha con-
duzem muitos vultos republicanos a França. Contudo, a invasão nazi obriga 
vários destes a novo exílio, desta vez no Brasil. É o caso de Jaime de Morais, 
Novais Teixeira (que vai dirigir a Interamericana, o serviço de propaganda 
dos aliados no Brasil) ou de Jaime Cortesão. Este último será presença assí-
dua na imprensa carioca e paulistana, escreve várias obras sobre a história do 
Brasil (6), sendo o curador da exposição das comemorações do IV centenário 
da fundação de São Paulo.

A vitória aliada na Segunda Guerra Mundial cria grandes expetativas na 
oposição democrática. Jaime de Morais participará na Conferência de São 
Francisco em 1945 em nome dos exilados portugueses no Brasil. Também 
nesse ano, um grupo de intelectuais brasileiros (7) fundou a Sociedade Brasileira 

 (4)  Ricardo Severo (1869-1940). Engenheiro, arquiteto e arqueólogo. Foi sócio de Ramos 
de Azevedo, com o qual projetou inúmeros edifícios da capital paulista (Faculdade de 
Direito, Faculdade de Medicina, a Penitenciária, Correios e Telégrafos, Teatro Municipal, 
etc.). Foi diretor da Revista Brasileira, do Clube Português, da Câmara Portuguesa de 
Comércio de São Paulo, entre outras. 

 (5)  Silva, D. (2006). A oposição ao Estado Novo no exílio brasileiro 1956-1974. Lisboa: 
ICS, p. 32.

 (6)  Por exemplo: A fundação de São Paulo, Capital geográfica do Brasil, Rio de Janeiro: 
Livros de Portugal, 1955; Introdução à História das Bandeiras, Lisboa: Portugália, 1964; 
Raposo Tavares e a formação territorial do Brasil, Lisboa: Portugália, 1966.

 (7)  Composto por Sérgio Buarque de Holanda, Carlos Drummond de Andrade, Gilberto 
Freyre, Graciliano Ramos, Vinícius de Morais, José Lins do Rego, entre outros. 
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dos Amigos da Democracia Portuguesa – SBADP, denunciando o regime 
salazarista e exigindo a sua substituição imediata por um regime democrático, 
editando o semanário Libertação.

Mas apesar da derrota nazi-fascista, a nova “guerra fria” colocou Portugal 
no lado antissoviético e na órbita da NATO. As expetativas de uma revira-
volta ficam seladas com o malogro da revolta da Mealhada de 1947, cujo 
líder, Fernando Queiroga, se exila no Brasil, fundando a Frente Cívica 
Revolucionária.

O período de 1945-1955 será de refluxo na oposição. Com a emergência 
do movimento de descolonização, o regime português vai concentrar os seus 
esforços na preservação do império colonial, que, com a revisão constitucio-
nal de 1951, se passa a designar império ultramarino português, de modo a 
melhor se defender juridicamente do direito à autodeterminação emanado 
das Nações Unidas. 

Num contexto de isolamento internacional, assume especial importân-
cia a relação com o Brasil, que se traduz no estabelecimento do Tratado de 
Amizade e Consulta (assinado pelo governo de Vargas em 1953, ratificado 
pelo de Café Filho em 1954 e assinado por Kubitschek em 1960), que institui 
a chamada Comunidade Luso-Brasileira.

O cenário de refluxo da oposição começa a inverter-se com a fundação, 
em 1956, do jornal Portugal Democrático, em São Paulo, por iniciativa de 
dois comunistas, Manuel Moura (um ex-trabalhador da Soda Póvoa) e Vítor 
Ramos (professor de Literatura). Um ano após a sua criação, um conjunto de 
jornalistas exilados, que também trabalhavam n’O Estado de São Paulo – sob 
o beneplácito de Júlio Mesquita Filho (8) –, constituído por Miguel Urbano 

 (8)  Júlio Mesquita Filho terá um papel preponderante na receção aos exilados portugueses. 
É amigo pessoal de Ricardo Severo, Sarmento Pimentel e Jaime Cortesão, abrigando n’O 
Estado de São Paulo numerosos intelectuais e jornalistas exilados. 
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Rodrigues (9), Victor Cunha Rego (10) e João Alves das Neves (11), junta-se à 
equipa do periódico. 

O Portugal Democrático congregará uma vasta nata de intelectuais exi-
lados, que reúne, em diferentes fases e graus de colaboração, além dos 
nomes supracitados, figuras como Jorge de Sena (12), Ruy Luis Gomes (13), 
Adolfo Casais Monteiro (14), Veiga de Oliveira (15), Piteira Santos (16), Manuel 
Sertório (17), Maria Archer (18), Thomaz Ribeiro Colaço (19), Joaquim Barradas de 

 (9)  Miguel Urbano Rodrigues (1925-2017). No Brasil exerceu funções de editorialista 
principal n’O Estado de São Paulo e editor internacional da revista Visão. Foi o diretor 
“de facto” do Portugal Democrático. Regressado a Portugal após o 25 de Abril, foi chefe 
de redação do jornal Avante!, diretor de O Diário, deputado na Assembleia da República 
Portuguesa e no Conselho da Europa.

 (10)  Victor Cunha Rego (1933-2000). Exila-se no Brasil em 1956, tendo sido editor d’O 
Estado de São Paulo e chefiado a redação internacional de Última Hora e A Folha de São 
Paulo. Foi fundador do Partido Socialista, presidente da RTP, embaixador e diretor de 
vários jornais. 

 (11)  João Alves das Neves (1927-2012). Exilado no Brasil, escreve n’O Estado de São Paulo 
e foi professor na Faculdade de Comunicação Social Cásper Libero. Publicou vários livros 
e fundou revistas culturais luso-brasileiras.

 (12)  Jorge de Sena (1919-1978). Poeta e escritor. Exilou-se no Brasil, país no qual foi 
professor universitário de Literatura em Assis e Araraquara.  

 (13)  Ruy Luis Gomes (1905-1984). Matemático. Esteve exilado no Brasil, lecionando na 
Universidade de Pernambuco.

 (14)  Adolfo Casais Monteiro (1908-1972). Escritor e crítico literário. Exila-se no Brasil, 
aproveitando um convite para participar no Congresso Internacional de Escritores em 
1954. Foi colaborador regular d’O Estado de São Paulo e de O Globo e professor de Teoria 
da Literatura na Universidade de São Paulo (Araraquara). 

 (15)  Veiga de Oliveira (1929-2006). Este exilado no Brasil entre 1958 e 1964. Em Portugal 
foi ministro e deputado. 

 (16)  Piteira Santos (1918-1922). Historiador. Esteve exilado por um breve tempo no 
Brasil. Foi o elemento de contato entre as Juntas Patrióticas e os exilados no Brasil quando 
do golpe de Beja.

 (17)  Manuel Sertório (1926-1985). Exilou-se no Brasil entre 1959 e 1965, onde desen-
volveu atividade oposicionista.

 (18)  Maria Archer (1899-1982). Exilou-se no Brasil em 1955. Escreveu para O Estado de São 
Paulo, Semana Portuguesa e Portugal Democrático e publicou vários livros, por exemplo: 
Os Últimos Dias do Fascismo Português, São Paulo: Editora Liberdade e Cultura, 1959.

 (19)  Thomaz Ribeiro Colaço (1899-1965). Escritor de simpatias monárquicas.
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Carvalho (20), Francisco Cachapuz (21), Carlos Maria Araújo (22), Mário Henrique 
Leiria (23), Castro Soromenho (24), Sidónio Muralha (25), Fernando Lemos (26) e 
ainda o ensaísta Eduardo Lourenço (27), entre muitos outros, sendo de real-
çar a participação dos líderes dos movimentos anticoloniais Amílcar Cabral 
e Agostinho Neto, no contexto da colaboração entre parte dos exilados no 
Brasil e os movimentos independentistas africanos.

Esta presença traduziu-se num diálogo fecundo com figuras da socie-
dade brasileira que escrevem ou participam em atividades do periódico, 
tais como Florestan Fernandes, Álvaro Lins, Fernando Henrique Cardoso, 
Octávio Ianni, António Cândido, Paulo Duarte, Lígia Fagundes Telles, Helena 
Silveira, Mário Schemberg e Luiz Carlos Prestes, os historiadores Caio Prado 
Júnior, Sérgio Buarque de Holanda e Carlos Guilherme Mota, entre outros. 

 (20)  Joaquim Barradas de Carvalho (1920-1980). Foi professor de História na Universi-
dade de São Paulo a partir de 1964, deixando uma importante marca intelectual, tendo 
a Faculdade de Filosofia da USP dado o seu nome a uma das salas de aulas do campus. 
Combateu a integração de Portugal na Europa, em nome da defesa de uma comunidade 
luso-afro-brasileira. 

 (21)  Francisco Cachapuz (1914-1993). Pseudónimo de Paulo de Castro. No Brasil dirige 
a editora paulista IPÊ, colabora com a imprensa, ocupa funções docentes no Instituto 
Superior de Estudos Brasileiros (ISEB) e no Centro de Estudos Afro-Asiáticos da Facul-
dade Cândido Mendes, e publica vários livros, como, por exemplo, Subdesenvolvimento 
e Revolução, Rio de Janeiro: Fundo de Cultura, 1962. 

 (22)  Carlos Maria Araújo (1921-1962). Chega ao Brasil em 1953, trabalhando na rádio e 
na imprensa. Colabora regularmente n’O Estado de São Paulo com uma crónica satírica 
“Aos Domingos”, e publica vários livros de poesia.

 (23)  Mário Henrique-Leiria (1923-1980). Escritor surrealista. Exila-se no Brasil em 
1961, onde desenvolve várias atividades como encenador e diretor literário da Editora 
Samambaia.

 (24)  Castro Soromenho (1910-1968). Escritor e jornalista. Foi um dos fundadores do 
Centro de Estudos Africanos da USP. Escreveu vários livros, por exemplo: A Chaga, Rio 
de Janeiro: Civilização Brasileira, 1970.

 (25)  Sidónio Muralha (1920-1982). Radicou-se em São Paulo no início dos anos 60, tendo 
cofundado a editora de livros infantis Giroflé. É considerado um dos melhores poetas de 
sempre em língua portuguesa para crianças.

 (26)  Fernando Lemos (1926-). Pintor, artista gráfico e fotógrafo luso-brasileiro. Exila-se 
no Brasil em 1955. Foi feito Grande-Oficial da Ordem do Infante D. Henrique em 2018.

 (27)  Eduardo Lourenço (1923-). Foi professor na Universidade da Bahia em 1958/59, 
período no qual colabora com o Portugal Democrático. Possui abundante obra sobre 
relações luso-brasileiras. 
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Por restrições legais, os diretores dos jornais foram os advogados brasileiros 
Octávio Martins Moura (1956-71) e Edson Rodrigues Chaves (1971-74) (28).

A candidatura do General Humberto Delgado às eleições presidenciais 
de 1958 abala o regime português e renova as esperanças da oposição. Após 
um pleito eleitoral marcado por fraude, refugia-se na embaixada do Brasil a 
21 de fevereiro de 1959, onde é acolhido pelo embaixador Álvaro Lins, e soli-
cita asilo político, chegando ao Recife dois meses depois. No Brasil, Delgado 
forma o Movimento Nacional Independente (presidido por outro exilado, 
Francisco Oliveira Pio (29)), voltado para o derrube do regime por meios de 
ação direta, treinando milícias na região de Campinas.

Em janeiro de 1960 realiza-se, na Faculdade de Direito da Universidade 
de São Paulo, a I Conferência Pró-Amnistia aos Presos Políticos de Espanha 
e Portugal. O evento foi autorizado pelo governador de São Paulo, Carlos 
Pinto, contrariando ordens expressas do Presidente Kubitchek, tendo tido 
ampla repercussão internacional (30).

Em janeiro de 1961, um grupo de 23 exilados portugueses e espanhóis 
da Direção Revolucionária Ibérica de Libertação (DRIL), comandados pelo 
capitão Henrique Galvão, faz o primeiro assalto de um navio transatlântico 
da história contemporânea, o assalto ao paquete Santa Maria, no mar das 
Caraíbas, com o objetivo de o desviar para Luanda, num projetado ponto 
de partida para o derrube dos regimes ibéricos. Após a sua apreensão pela 
marinha norte-americana, os revoltosos negoceiam a rendição, acordando-se 
a sua ida para o Brasil, aguardando-se contudo a tomada de posse de Jânio 
Quadros, que tinha prometido acolhê-los.

Com efeito, a eleição de um novo presidente do Brasil, sob o desígnio da 
Política Externa Independente, marca um novo período de relações com o 
regime português, alimentado também pela competição que o aumento da 
produção de café em Angola colocava ao setor cafeeiro paulista e brasileiro (31). 

 (28)  Silva, D. (2006). A oposição ao Estado Novo no exílio brasileiro 1956-1974. Lisboa: 
ICS, p. 37.

 (29)  Francisco de Oliveira Pio (1897-1972). Participa na Guerra Civil Espanhola como 
encarregado do 5º Batalhão de Milícias Civis e chefe de operações do 23º Corpo do Exér-
cito. Exila-se no Brasil em 1955. 

 (30)  Sacchetta, J. (2014). Ecos da solidariedade imigrante: a documentação policial bra-
sileira sobre a conferência pró-amnistia aos presos políticos de Espanha e Portugal (São 
Paulo, 1960). Centro de Estudos da População, Economia e Sociedade (22), pp. 489-497.

 (31)  Gonçalves, W. (2003). O Realismo da Fraternidade Brasil-Portugal. Lisboa: Imprensa 
de Ciências Sociais, p.115.
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Jânio, num autêntico “furo” jornalístico, será entrevistado pelo Portugal 
Democrático em 1963, afirmando que Salazar “tem do mundo uma conceção 
medieval”, e defendendo a autodeterminação de Angola (32).

Entretanto, desencadeia-se a chamada Operação Vagô, que consistiu 
no desvio de um avião comercial que fazia a rota Casablanca-Lisboa, tendo 
sobrevoado a capital portuguesa e largado milhares de panfletos contra o 
regime, em 10 de novembro de 1961. A ação foi financiada com dinheiro 
dos exilados do Brasil e provocou um conflito entre Galvão (que a apoiou) 
e Delgado (que criticou a sua eficácia). Após serem detidos em Tânger, no 
voo de regresso, são enviados para o Brasil, sob ampla cobertura mediática. 

Segue-se a Operação Ícaro, o assalto ao quartel de Beja de 31 de dezem-
bro de 1961, na qual participa Humberto Delgado, que entrara em Portugal 
clandestinamente. Fracassada mais esta tentativa, as cisões no seio da opo-
sição dos exilados irão alastrar. 

Além de querelas pela chefia da oposição (Delgado, Galvão, Queiroga, 
republicanos, socialistas e comunistas), a razão da disputa passava pela diver-
gência entre os setores que queriam fazer a “revolução” a partir do Brasil e 
do exílio e os que entendiam que a plataforma principal de resistência devia 
estar no “interior”, sendo a ação dos exilados de suporte a essa luta direta.

Assim sendo, a Associação General Humberto Delgado (AGHD) vai 
sofrer uma rutura de descontentes com os planos de ação direta de Delgado. 
Galvão lança a Frente Antitotalitária dos Portugueses Livres. E surge ainda 
um novo periódico concorrente ao Portugal Democrático, o Portugal Livre, 
afeto a Delgado.

Numa tentativa de se contornar o problema da dispersão, em outubro 
de 1961 é criada a Unidade Democrática Portuguesa, com o objetivo de se 
tornar porta-voz da oposição e realizar iniciativas que transcendiam as esferas 
de ação do Centro Republicano de São Paulo, do Portugal Democrático e do 
Comité de Intelectuais e Artistas. Publicava um boletim noticioso quinzenal 
em três línguas – português, inglês e francês –, distribuído a dezenas de órgãos 
de informação de muitos países. Por essa altura, o Portugal Democrático tam-
bém começou a elaborar um documento assinado por todas as organizações 
democráticas de exilados do continente americano, que era enviado anual-
mente ao presidente da Assembleia Geral das Nações Unidas, denunciando 
a repressão e o colonialismo.

 (32)  “Salazar tem do mundo uma conceção medieval” in Portugal Democrático, Ano VIII, 
nº 70, abril 1963, p.1.
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Contudo, a emergência da guerra anticolonial em Angola, em 1961, vai 
dividir a oposição quanto ao destino do império ultramarino, entre apoiantes do 
direito à independência como Delgado e os comunistas, defensores do império 
como Galvão, ou proponentes de soluções de “meio-termo”, como Jorge de 
Sena, que propugna a criação de uma “Comunidade de Estados Portugueses” (33).

O início dos anos 60 é marcado por sessões promovidas sobre a guerra 
colonial em instituições académicas, inúmeros atos públicos em sindicatos, 
coletividades culturais, destacando-se um evento a 27 de maio de 1962 no 
Teatro Paramount de São Paulo, presidido pelo socialista Cid Franco, com 
cerca de 2000 pessoas, onde também discursa Prestes, que se encontrava na 
semiclandestinidade (34). 

O derrube militar do governo de João Goulart em 1964 coloca novos 
desafios aos exilados portugueses. Uns partem, como Victor Cunha Rego, 
que tinha fundado a editora Feltran-Rego e flirtava com o maoismo, tendo 
acabado de regressar de uma viagem à China, mas o núcleo em torno do 
Portugal Democrático decide continuar a publicar o jornal, evitando imiscuir-
-se nos assuntos internos brasileiros e adaptando o seu discurso a um cada 
vez maior foco anticolonial, o que lhe permitiu sobreviver, num cenário em 
que o Brasil se foi distanciando de Portugal nas votações de condenação na 
ONU. Foi, assim, o único jornal de esquerda legal no país.

A transição de poder entre Salazar e Marcelo Caetano, em 1968, com 
uma prometida “abertura”, cria expetativas positivas num setor da oposição. 
Em setembro desse ano realiza-se uma série de conferências na Pontifícia 
Universidade Católica (PUC) sobre a “transição marcelista” e uma expo-
sição intitulada “42 anos de fascismo em Portugal” no Centro Académico 
de Filosofia da PUC. Os textos apresentados são publicados num número 
especial da revista Paz e Terra de 1969 (35).

As atividades oposicionistas concentram-se neste período, numa ampla 
campanha pela amnistia, recolha de fundos para os presos políticos, denúncia 
do regime português na sociedade brasileira, participação em campanhas 
internacionais e apoio à luta anticolonial, causa última da queda do regime.

 (33)  “Comunidade de Estados Portugueses” in Portugal Democrático, Ano IV, nº 39, 
agosto 1960, p. 5.

 (34)  Rodrigues, M.U. (2004). O tempo e espaço em que vivi: Revolução e contrarrevolução 
na América Latina. Porto: Campo das Letras, p.52.

 (35)  Carvalho, Joaquim Barradas de (1974). O Obscurantismo salazarista. Lisboa: Seara 
Nova.
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O golpe de 25 de Abril de 1974, conduzido por capitães do Exército, à 
procura de uma solução política para o problema colonial, derruba o regime 
português, para gáudio dos exilados. O ato público de comemoração no 
Brasil tem lugar na Universidade de São Paulo, sob a presidência de Soares 
Amora, catedrático de Língua Portuguesa. Comparecem dois mil estudantes, 
no primeiro acontecimento estudantil de massas desde o AI-5 (36).

No dia 5 de Outubro de 1974, ao fim de 46 anos de exílio e 64 anos após a 
implantação da I República, na qual participou de armas na mão, Sarmento 
Pimentel, de viagem a Portugal, recebe a honra de içar a bandeira portuguesa 
no Largo do Município, nas primeiras comemorações oficiais da data em 
democracia (37). O exílio tinha chegado ao fim.
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“A LUTA DA SOGANTAL É A LUTA DE TODOS NÓS 
TRABALHADORES!” (1) OPERÁRIAS EM LUTA DURANTE 
A REVOLUÇÃO DE 25 DE ABRIL DE 1974

Pamela Peres Cabreira (2)

Ó patrão explorador és o único culpado
Seja que de maneira for o operário explorado
Contra o capitalismo e contra os exploradores
Acabemos com o fascismo e viva os trabalhadores
Daqui ninguém nos tira
Daqui ninguém arreda
Se o patrão aqui vier corremos com ele à pedra (3)

Quarenta e oito jovens operárias entre os 13 e os 24 anos disseram não ao 
desemprego e à precariedade, lançando-se numa dura jornada de luta pelos 
salários, pelo direito à liberdade das mulheres e à dignidade humana a partir 
do vislumbre de uma nova sociedade, liberta das amarras do autoritarismo 
do Estado Novo, a partir da revolução de 25 de Abril de 1974. O caso da 
empresa têxtil Sogantal, situada no Montijo, cintura industrial de Lisboa, 
é lembrada por muitos que viveram a época ou que estudam a revolução 
como um importante marco na luta pela autogestão e pelo esforço para se 
libertarem das amarras impostas como “naturais” nas funções destinadas às 
mulheres. Contudo, pouco se aprofundou das relações entre essas operárias 
e a nova composição socioeconómica e política que se desenhava. Proponho, 
neste texto, apresentar o combate travado por estas trabalhadoras, buscando 
traçar algumas direções sobre as conquistas de abril, mas também a difícil 
reentrada do significado de ser não apenas operária, mas mulher trabalhadora 
nas duplas tarefas que acarreta o trabalho produtivo e reprodutivo.

 (1)  Combate. Ano I, n.º 6, p. 11, 13/09 a 27/09 de 1974.

 (2)  Licenciada e mestra em História pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 
e doutoranda em História Contemporânea pela Universidade Nova de Lisboa. Bolseira 
da Capes/Doutorado Pleno/Processo nº {88881.129278/2016-01}. Integrada ao Grupo 
de Estudos do Trabalho e dos Conflitos Sociais, vinculado ao Instituto de História Con-
temporânea da UNL. E-mail: cabreiraperes@gmail.com 

 (3)  Cantiga escrita pelas operárias da Sogantal em finais do ano de 1974.



O 25 de Abril começou em África224

É preciso destacar que uma análise estática ou uniforme sobre a classe 
operária não alcança objetivos mais aprofundados ou preocupados com as 
especificidades dos agentes que a compõem. Como muito bem determina E. 
P. Thompson (4), antes nos interessa examinar e contrapor mulheres e homens 
na composição de uma comunidade em determinado espaço, refletido nas 
transformações sociais, nas suas relações, aproximações e distanciamentos. No 
nosso campo de análise da história social e da história global do trabalho mas 
também com o peso da sociologia, os estudos de género (5) vêm mostrando a 
sua capacidade de correlacionar e interpretar o mundo que nos rodeia de forma 
mais crítica. O recrutamento e, desta forma, fuga da mão de obra masculina 
para a guerra em África nas décadas de 60 e 70 trouxe mais uma vez para o 
campo da produção industrial a mulher, mãe, doméstica, numa inversão e/
ou duplicação do seu papel social. A luta social e emancipatória de mulheres 
e homens após o 25 de Abril possibilitou caminhos para a saída do alto nível 
de analfabetismo, a politização e discussão no campo social sobre o papel 
da mulher na sociedade (vide criação de sindicatos, ocupações de fábricas, 
ocupações de casas, criação de organismos femininos que perduram até hoje, 
etc.). Precisamos de estudos de género para que as condições específicas de 
privilégios masculinos possam ser compreendidas como uma construção que 
determina objetivos muito específicos; apenas ao compreendê-lo poderemos 
identificar e mudar a nossa realidade atual. Ao percebermos que as relações 
de poder são tanto verticais quanto horizontais, adentramo-nos na perce-
ção dos micropoderes no dia a dia, no que é naturalizado ou não. Estudar 
as operárias da Sogantal pode abrir, e esperamos que abra, portas analíticas 
tanto em classe quanto em género.

Em paralelo a esta posição, é importante destacar o facto de ainda serem 
comuns análises que desvinculam relações sociais de relações de produ-
ção, e ainda que não compreendem os papéis desempenhados pelos agen-
tes específicos dentro da classe operária. Ainda incorre na historiografia 
corrente estudar e buscar compreender o movimento operário como um 
todo, sem embrenhar-se nas diferentes análises de género, sobretudo no 
mundo contemporâneo e na área da história. Como bem destaca a autora 

 (4)  Thompson, Edward P. A Formação da Classe Operária Inglesa: a árvore da liberdade. 
Tomo I. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987.

 (5)  Aqui optamos pela designação “género” por se tratar de uma categoria analítica não 
apenas na cientificidade biológica entre homem, mulher e intersexo, mas sim das expec-
tativas e cobranças sociais definidas a cada uma delas. Neste caso, trabalhamos com o 
sexo (mulher) dentro de uma categoria do género feminino e de sua interpelação social.
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francesa Daniele Kergoat (6) junto das brasileiras Helena Hirata e Elisabeth 
Souza-Lobo, “a classe operária tem dois sexos”. Os estudos específicos sobre 
mulheres operárias no período revolucionário português ainda representam 
uma página a ser preenchida. Como bem destaca Alves (7), há um “silêncio 
ensurdecedor” sobre o estudo das mulheres em Portugal – na sua pesquisa 
específica, sobre as militantes sindicais no início do século XX. Silêncio este 
ainda mais tocante ao se tratar das particularidades da vida operária femi-
nina durante a revolução e das possibilidades articuladas nestas lutas, como 
a autogestão, no caso da Sogantal.

Esta é a chave que impulsiona este estudo, ou seja: ter em perspetiva que 
a classe operária não é homogénea, não é constituída por um bloco sólido de 
características fechadas, mas sim um leque de singularidades que compõem 
a estrutura do regime capitalista e do lugar de fala e de atuação das mulheres 
no seu exercício enquanto trabalhadoras, em duplas ou triplas jornadas, a 
partir de uma “naturalização biológica” da sua função social.

Industrialização e operariado
Tal como a classe operária não é monolítica, o grupo “mulheres” também 
não compõe um único bloco identitário, seja de classe, ideias ou princípios 
políticos. Interessa-nos aqui pensar e discutir sobre as mulheres trabalha-
doras que sempre estiveram inseridas ora no campo “produtivo” e/ou em 
características que cabem, até aos dias de hoje, como “naturais” às mulheres, 
denominadamente o trabalho “reprodutivo”, abarcando matrimónio, cui-
dados e vida doméstica. A inserção em massa da mão de obra feminina em 
Portugal na segunda metade do século XX é um fator regulador de mudanças 
no quadro social e na lógica produtiva do país, sobretudo a partir do início 
da guerra em África em 1961 e a deslocação de mão de obra masculina como 
recrutados para a guerra nas colónias.

Para algumas famílias, a emigração foi uma opção. Para outras, a mudança 
para zonas de industrialização foi o único caminho possível. Segundo Maxwell, 
“[…] novecentos mil portugueses emigraram entre 1960 e 1971, a maioria na 

 (6)  Hirata, Helena; Kergoat, Daniele. A classe operária tem dois sexos. Estudos Feministas 
v.1, p. 93-100, 1994; Souza-Lobo, Elisabeth A classe operária tem dois sexos: Trabalho, 
dominação e resistência. São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 2011.

 (7)  Alves, Paulo Marques. Da exclusão à sub-representação – dois séculos de relações 
problemáticas entre sindicatos e mulheres. Journal of studies on citizenship and sustaina-
bility. Porto, n.º 3, pp. 158-177, 2017.
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faixa dos dezoito a 35 anos. Isso representava 180 emigrantes por cada mil 
habitantes no Norte de Portugal e 185 por cada mil na região do Algarve” (8). 
Tendo em vista que duas em cada três pessoas que emigravam eram traba-
lhadores do campo, a produção e a força da mão de obra agrícola declinaram 
percetivelmente. 

A corrida pela industrialização e urbanização do país ganha vigor a partir 
da década de 50, desdobrando as atas reivindicativas de acordo com os novos 
problemas enfrentados. Em paralelo, a quebra na produção agrícola é enorme, 
transferindo para as cidades e para as indústrias pessoas ainda acostumadas 
à cultura rural, com pouca ou nenhuma experiência no modo de produção 
industrial. O “desenvolvimento” relativo dessa mudança não supriu as con-
dições de vida básicas para estes trabalhadores urbanos, criando verdadeiras 
“cidades de lata” nas periferias industriais, baseadas em salários que visavam 
cumprir apenas a reprodução biológica dos trabalhadores. A inversão de valores 
dentro da sociedade, do rural para o urbano, mexeu em todas as estruturas 
sociais e económicas no país, uma vez que a dinâmica familiar e valorativa 
se volta para outros objetos, com distintos interesses e atributos quando da 
mudança para a rotina urbana. Também neste aspeto, as mulheres entram 
com mais força na indústria e também em funções “desqualificadas”, como 
domésticas, amas, trabalhadoras da limpeza, entre outras. O valor da mão de 
obra feminina, devido à enorme oferta, faz baixar os salários e as condições 
tornam-se ainda mais precárias.

As cidades que compõem a margem sul do Tejo, como o Montijo – onde 
se insere a Sogantal –, possuem particularidades de intensa migração do 
campo para essa região. Desde finais do século XIX indústrias instalaram-se 
no Barreiro, Setúbal, Seixal, sobretudo pela facilidade de escoamento da 
matéria prima vinda das colónias e pela nova constituição industrial com mão 
de obra barata e leis laborais frágeis sob a égide de Oliveira Salazar e, poste-
riormente, Marcello Caetano (9). As zonas mais industrializadas situam-se 
em torno das duas grandes cidades do país, Lisboa e Porto. O processo de 
industrialização e urbanização concorrem juntos nestas áreas numa busca de 
modernização do país na tentativa falhada de manter o domínio colonial e 

 (8)  Maxwell, Kenneth. O Império Derrotado: Revolução e democracia em Portugal. São 
Paulo: Companhia das Letras, 2006, p. 44.

 (9)  Almeida, Ana Nunes de. A fábrica e a família: famílias operárias no Barreiro. Câmara 
Municipal do Barreiro, 1998, pp. 17-18.
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oferecer abertura às multinacionais e os baixos valores de produção no país, 
mantendo um alto índice de desigualdade.

Muitas destas famílias são tradicionalmente emigradas de diferentes 
regiões do Alentejo, onde evidenciamos, a partir de entrevistas com ex-ope-
rárias, que muitas provinham de famílias rurais desta região, entre históricas 
relações com a resistência e clandestinidades ligadas ao Partido Comunista 
Português. A problematização social estava embutida em algumas destas 
operárias que foram à luta a partir do 25 de Abril, enquanto outras avança-
ram pela liberdade e novas condições e possibilidades que se lhes abriam.

Vale destacar que em 1960, 52,94% da população era composta por mulhe-
res, das quais 602 603 possuíam uma “profissão” e 2 893 813 uma “ocupação”. 
Ora, a quantidade de mulheres “ocupadas”, porém não “profissionais”, salta à 
vista, uma vez que o trabalho doméstico e os trabalhos agrícolas somados a 
estas tarefas são em grande número (10). Além disso, temos as mulheres com 
trabalhos não inseridos no que se considerava trabalho “produtivo”, como é 
o caso das empregadas domésticas, ou “criadas”, que apenas nos distritos de 
Porto e Lisboa, na década de 1950, ultrapassavam as 342 mil trabalhadoras 
não qualificadas como profissionais (11), ou mesmo no trabalho doméstico, 
de cuidados e reprodução, não inseridos em tais cálculos, na verdade, até aos 
dias atuais. Aproximadamente 20% das mulheres portuguesas exerciam, em 
1960, uma profissão, das quais, em serviços gerais havia 268 128 (44%), nas 
indústrias transformadoras, 172 363 (29%), em agricultura e pescas, estavam 
106 426 (18%) e, por fim, no comércio, 40 003 (7%) (12). Ou seja, a presença 
de mulheres trabalhadoras constituía uma colcha de retalhos distribuída 
pelos mais diversos setores.

Especificamente no Montijo, a indústria corticeira e da chacinaria estive-
ram muito presentes desde a década de 1950, empregando sobretudo mulheres. 
A relação entre espaço rural e urbano confunde-se, seja nos hábitos e costumes 
ou nas próprias condições de trabalho. A produção do porco destacava-se 
entre pequenos produtores com processos diferentes de matadouro, por 
exemplo, onde a presença do trabalho feminino se destacava a ponto de, em 

 (10)  Sousa, Antónia. O mercado de trabalho e a mulher. Lisboa: Editora Arcádia, 1971, p. 33.

 (11)  Vieira, A. Celeste. Mulheres em Luta: a educação e a dinâmica de auto-organização 
das empregadas domésticas portuguesas do Sindicato do Serviço Doméstico (1960-1986). 
Porto: Edições Afrontamento, 2018, pp. 94-95.

 (12)  Sousa, Antónia. O mercado de trabalho e a mulher. Lisboa: Editora Arcádia, 1971, 
pp. 34-35.
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1970, ser criado o Sindicato de Chacinaria do Montijo, envolvendo homens 
e mulheres, porém com uma direção composta apenas por trabalhadoras, 
como também foi o caso do Sindicato das Costureiras e Assistentes Sociais (13).

Mesmo nos anos anteriores ao 25 de Abril, cabe destacarmos que muitas 
manifestações sociais engendraram e intensificaram a organização dos que 
lutavam pela queda do regime do Estado Novo. As greves e movimentos de 
trabalhadores contribuíram para abalar este sistema, rigorosamente descons-
truindo a tese de que Portugal estava “adormecido” face às amarras do regime. 

Sob a ótica das manifestações de mulheres trabalhadoras, destacamos 
algumas lutas importantes: em 1972, na Fábrica Simões, em Lisboa, 800 ope-
rárias recorreram à greve reivindicando aumento de salários, seguindo-se a 
pressão dos metalúrgicos de diversas empresas com apresentação de cartas 
e abaixo-assinados em prol de uma nova aprovação de contratos coletivos de 
trabalho (14). Emblemática também é a greve geral seguida de ocupação na 
fábrica Grundig. A empresa alternava os trabalhadores de sindicatos indo a 
favor do CCT que mais favorecesse os lucros da empresa. Diante desta situa-
ção, cerca de 2500 operários fizeram greve, com forte repressão e violência 
usada pela polícia, que bloqueia as portas da fábrica, impedindo a circulação 
dos trabalhadores entre as secções. Após o desmaio de uma funcionária, os 
operários conseguem montar barricadas e expulsar a polícia. Diversas outras 
empresas metalúrgicas reagem em apoio à greve, conquistando aumentos 
de 40 a 70%. (15)

A fábrica de papel da Abelheira justifica um processo de falência pela 
absorção desta empresa pelo grupo Champalimaud, através da empresa Papel 
do Prado. Cerca de 400 funcionários, na sua maioria trabalhadoras, têm no 
horizonte a perda dos seus empregos e o não pagamento das suas indemniza-
ções (16). Após seis meses de luta marcada pela ocupação dos operários para 
que a gerência não retirasse o material já produzido e as máquinas, pressio-
nando pelo pagamento das indemnizações após a falência, os trabalhadores 
conseguem receber o pagamento dos salários bem como os subsídios de 
férias referentes ainda ao ano de 1972 e os operários com mais de 60 anos 

 (13)  Ibidem, p. 70.

 (14)  Avante! Ano 41, série VI, n.º 436, dezembro de 1971, p. 6.

 (15)  Avante! Ano 42, série VI, n.º 439, março de 1972, p. 1.

 (16)  Avante! Ano 43, série VI, n.º 453, maio de 1973, p. 1.
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conseguem o direito a aposentar-se contando o tempo de trabalho até ao 
encerramento da empresa (17).

Trabalhadores e trabalhadoras de diversas empresas recorrem à greve no 
mês de novembro de 1973, como é o caso da Automática Elétrica Portuguesa 
(Plessey), com 5000 trabalhadores em greve (18). Na Signetics, com praticamente 
todo o quadro de mulheres operárias, entraram em greve pelo aumento dos 
salários, pela semana de 40 horas e pagamento das horas extras e 30 dias de 
férias remuneradas. A empresa chamou a polícia, fechando a fábrica e man-
tendo as operárias do lado de fora, onde estas se mantiveram com piquetes 
ao longo de cinco dias, conquistando aumento de salários e a redução para 
45 horas de trabalho. (19)

A greve das conserveiras de Setúbal, em março de 1973, atingiu pelo 
menos mais quatro fábricas com paralisações. Reivindicavam aumento de 
salário que chegava a ser 6$40 por hora, onde alcançaram um aumento de 37% 
ao final de três dias de greve. (20) Em Alpiarça, na comemoração do dia 8 de 
março, as trabalhadoras rurais e as costureiras entraram em greve, recebendo 
o apoio dos trabalhadores da construção civil, que também paralisaram. (21) 
As camponesas de Alpiarça renovam as manifestações sobre o aumento de 
salários, que corresponde a metade dos salários dos homens. Camponeses e 
camponesas juntaram-se para exigir o aumento de salário, conseguindo um 
aumento significativo após 5 dias de paralisação. (22) Já no ano de 1974, nova-
mente em Alpiarça, os camponeses fazem greve: cerca de 6000 paralisam e 
exigem um aumento dos salários condizente com o aumento do custo de vida, 
conquistando parte das suas reivindicações ao final de cinco dias de greve. (23)

Em 14 e abril de 1972, aprova-se a Lei do Fomento Industrial, favorecendo 
os monopólios que dominam os setores nacionais, com reduções fiscais para 
os grupos monopolistas. Algumas medidas adotadas contra os trabalhadores 
são: a) congelamentos de salários; b) aumento da carga horária, mas não 
do respetivo pagamento; c) recusa do pagamento de mais 25% no trabalho 
noturno; d) imposição das horas extras como obrigatórias e muitas vezes 

 (17)  Avante! Ano 43, série VI, n.º 454, junho de 1973, p. 3.

 (18)  Avante! Ano 43, série VI, n.º 460, dezembro de 1973, p. 3.

 (19)  Avante! Ano 43, série VI, n.º 461, janeiro de 1974, p. 4.

 (20)  Avante! Ano 43, série VI, n.º 451, março de 1973, p. 1.

 (21)  Avante! Ano 43, série VI, n.º 453, maio de 1973, p. 1.

 (22)  Avante! Ano 43, série VI, n.º 458, outubro de 1973, p. 1.

 (23)  Avante! Ano 43, série VI, n.º 461, janeiro de 1974, p. 3.
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não pagas a parte, sendo incluídas no montante das horas obrigatórias; e) 
racionalização das condições mínimas de trabalho; e) exploração do trabalho 
feminino com salários inferiores aos dos homens em funções idênticas; f ) 
exploração do trabalho infantil, sobretudo na indústria têxtil. É notável que 
estes tenham sido fatores consideráveis nas lutas reivindicativas, bem como 
para que o apoio massivo da população trabalhadora após a queda do regime 
em abril de 1974 tenha ocorrido de forma tão intensa, e também é sensível 
que muitas trabalhadoras tenham desempenhado um importante papel nas 
manifestações em empresas ainda durante o regime do Estado Novo. (24)

Operárias em luta
A Sogantal foi uma empresa francesa de produção de fatos de treino locali-
zada no Montijo. Contava com 48 operárias na faixa etária entre os 13 e os 
24 anos. Os únicos homens que trabalhavam na empresa eram o segurança, 
português, e o diretor, francês. Foi uma das primeiras empresas a entrar em 
autogestão e apresentar as suas reivindicações aos patrões e ao Ministério 
do Trabalho. A empresa, até meados de 1973, produzia luvas e basicamente 
manteve o seu pessoal quando o grupo Lamont, também francês, tomou 
conta da fábrica, reconvertendo a produção para fatos de treino. Com esta 
troca, segundo as operárias, as condições de trabalho pioraram, os prémios 
aumentaram e os salários diminuíram. Uma ocorrência coincide mesmo com 
o dia 25 de Abril, quando uma das operárias, Lúcia Palma, enfrenta a encar-
regada depois de esta não querer autorizar a sua saída para os 15 minutos 
do café no período da tarde, ficando a trabalhadora suspensa por três dias, 
obviamente não remunerados. (25)

No dia 20 de maio de 1974, estas mulheres apresentam um caderno rei-
vindicativo à administração onde exigiam, entre outras coisas (26): a) o reco-

 (24)  Sobre lutas operárias, manifestações estudantis e as revoltas de quartéis no período 
de Marcello Caetano, Cf. Cabreira, Pamela Peres. “Semeando ventos o governo colherá 
tempestades!”: crise marcelista e a vaga revolucionária em Portugal (1968-1974). Dissertação 
entregue ao Programa de Pós-Graduação em História pela Universidade Federal Rural 
do Rio de Janeiro. 158f. Seropédica, Rio de Janeiro, 2017.

 (25)  Lúcia Palma; entrevista semidiretiva concedida à pesquisadora em setembro de 
2018, Samouco, Portugal. 

 (26)  Arquivo do Ministério das Finanças, Lisboa. Processo SETF/GSEF/008/0168. Processos 
de indemnizações por nacionalização ou expropriação pertencentes a cidadãos estrangeiros. 
Sogantal – Sociedade Industrial Luvas e Têxteis do Montijo, SARL (1973.04.06 – 1986.10.16).
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nhecimento patronal das representantes sindicais e do grupo de trabalho, 
“escolhidas livremente pelo restante pessoal operário como representantes 
legais dos seus justos anseios, e a garantia de que não serão feitas represálias 
contra as suas pessoas”; b) permitir o acesso a estas representantes seja ao 
sindicato, aos órgãos oficiais e à gerência; c) que vigore o contrato coletivo de 
trabalho; d) ordenado em regime mensal; e) aumento de 1250 escudos men-
sais, sem distinção de categorias, destacando que isso não chegaria aos 3300 
escudos estabelecidos pelo Ministério do Trabalho; f ) aumento dos valores 
dos prémios; g) pagamento de todas as diferenças de salários que estavam 
em atraso; h) melhores condições nas instalações da empresa, como refei-
tório, a criação de uma sala de reuniões e confraternização, ficando vedada 
a participação nestas reuniões ao patronato, à gerência e a todo o pessoal 
de hierarquia mais elevada, salvo exceções; i) décimo terceiro mês e que 
seja pago até ao dia 10 de dezembro a todas as funcionárias, sem distinções. 

Estas reivindicações demonstram não apenas a capacidade de enfrenta-
mento destas operárias como também uma incipiente radicalização na forma 
como se organizaram, indo contra as condições impostas pelo patrão, mas 
também confrontando uma realidade na esfera doméstica, ao impor o cui-
dado das casas e dos filhos muitas vezes aos maridos. A aproximação destas 
operárias ao MES (Movimento de Esquerda Socialista, que na altura tinha 
um programa de certa forma situado à extrema esquerda), em finais de 1974, 
também é representativa da maneira como viam a sua própria luta, quando 
advogavam pela auto-organização dos trabalhadores ou das nacionalizações 
de indústrias chave no país. Não é possível afirmar que de facto tinham em 
vista uma sociedade socialista, já que acorriam às primeiras necessidades 
que lhes apareciam; porém, a forma como o fizeram e a potencialidade das 
suas críticas e ações é aqui o que mais nos chama a atenção como fator de 
luta e resistência.

Apresentadas as exigências do caderno reivindicativo, o grupo, mas 
sobretudo o “Sr. Ladart”, dono da fábrica, recusam-nas, alegando que, de 
contrário, a empresa iria à falência. Como resposta, as operárias entraram 
em baixa de produção, ocupando a fábrica e os escritórios em 27 de maio. 
No dia 30, os patrões declararam que a fábrica fecharia e que os salários não 
mais seriam pagos, uma vez que as trabalhadoras não haviam produzido 
o suficiente (estavam em produção lenta). (27) Diante da posição patronal, 
as operárias decidem vender os fatos de treino prontos para manterem os 

 (27)  Combate. Ano I, n.º 1, 21 de junho de 1974.
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seus salários, ao que os patrões abandonam a empresa e, perante a iminente 
perda dos seus postos de trabalho, as operárias resolvem manter por si pró-
prias o funcionamento da empresa e produzir a sua subsistência através da 
autogestão. Criando relações com empresas ao seu redor, seja em boletins 
ou entrevistas, as operárias lançam o Jornal da Sogantal que no seu primeiro 
número aponta a direção desta luta: 

A Sogantal, como todas as empresas de capital estrangeiro, instalou-se em 
Portugal para aproveitar as condições altamente lucrativas que a exploração 
dos trabalhadores portugueses oferecia. E isto devido aos salários de miséria 
que podia pagar, devido também à ‘docilidade’ dos trabalhadores garantida 
que, começando no local de trabalho se estendia até à bem conhecida ação das 
várias polícias […]. Num momento em que as trabalhadoras tomam consciência 
dos seus problemas e dão mostras de ter capacidade e iniciativa para lutarem 
pelos seus interesses, o patronato pretende encerrar as instalações em Portugal. 
Portanto, nós trabalhadoras da Sogantal não podemos tolerar essa situação; 
não podemos ser despedidas e lançadas na miséria só porque alguns capitalis-
tas franceses que nos exploram desenfreadamente não querem agora satisfazer 
as nossas justas reivindicações […] Afirmamos a nossa disposição de lutar até 
ao final e não hesitarmos em adotar as formas de luta que melhor servirem os 
nossos interesses de trabalhadoras. (28)

As operárias decidiram que a assembleia geral era o órgão soberano de 
decisão onde se discutiam os problemas da vida quotidiana e as soluções que 
era necessário pôr em prática. Na primeira assembleia após a ocupação da 
fábrica, as trabalhadoras decidem tomar em mãos a organização da sua luta 
e da sua vida em função da nova realidade. O gerente e uma encarregada são 
postos a correr. Outra encarregada aceitou ficar na fábrica, porém, ocupando 
uma função igual e recebendo o mesmo salário que as restantes operárias. A 
partir deste momento, passaram a tratar dos assuntos antes dominados pelo 
gerente e pelo diretor da fábrica. Em entrevista, esta mesma encarregada, 
Idalina Sena, expõe o ano de 1974 como o mais ativo, de liberdade e inte-
gração entre as trabalhadoras e a luta para vender os fatos de treino. Relata, 
sobretudo, a capacidade organizativa e de camaradagem que juntou este 

 (28)  Jornal da Sogantal, n.º 1. “O nosso primeiro comunicado”. Disponível em: https://
ephemerajpp.com/2018/04/27/luta-das-operarias-da-sogantal-agosto1974/
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grupo. Segundo ela, nada significou a sua posição anterior como encarregada. 
Agora era “revolucionária”! (29)

A decisão de tomar a fábrica e autogerir a produção era demasiado peri-
gosa pois atingia em cheio o “inviolável” direito da propriedade privada. A 
reação dos patrões franceses chega em 24 de agosto, quando decidem invadir 
a empresa e tirar de lá as máquinas e os 31 000 fatos de treino, de forma a 
levarem este material para França. Em relatos nos arquivos do Ministério das 
Finanças, mas também em entrevistas realizadas com algumas ex-operárias, 
conta-se que o patrão contratou um grupo de 14 mercenários franceses que 
assaltaram a fábrica de madrugada, “armados de pistolas, granadas, matracas, 
gases lacrimogéneos e cães, sequestraram o guarda e iniciaram um processo 
de desmontagem de maquinaria e inventariado” (30). A população do bairro 
próximo da fábrica cercou as instalações convocando as operárias que moravam 
próximo à fábrica, gerando-se uma enorme confusão. A GNR e o COPCON 
acabaram por retirar os franceses “a salvo” do motim que se formava.

As investidas violentas nas fábricas que optaram pela ocupação e autogestão 
foram constantes, onde trabalhadores e trabalhadoras, resistindo noite e dia, 
buscavam o apoio da população e de outras fábricas vizinhas. Ainda é possível 
perceber que não é apenas a consciência revolucionária ante a exploração do 
seu trabalho que se realiza com o quotidiano da luta autónoma. As operárias 
da Sogantal não apenas entram em rutura com a hierarquia do sistema capi-
talista, mas também rompem a barreira entre trabalho manual e intelectual, 
e o dia a dia com os valores opressivos que fazem parte da ideologia desse 
sistema. Numa coletânea de depoimentos organizada por Francisco Martins 
Rodrigues, O Futuro era Agora, a respeito do movimento popular do 25 de 
Abril, José Maria Ferreira relata a sua aproximação com a Sogantal, onde diz: 

Casos semelhantes estavam a dar-se noutras empresas mas aqui a ocupação assu-
miu radicalidade invulgar: supressão das cadências e dos horários obrigatórios; 
abolição das hierarquias; igualização dos salários; rotação das tarefas, inclusive de 
direção; e, mais subversivo ainda, encetar a venda direta da produção. Tudo isto 

 (29)  Idalina Sena; entrevista semidiretiva concedida à pesquisadora em setembro de 
2018, Samouco, Portugal. 

 (30)  Arquivo do Ministério das Finanças, Lisboa. Processo SETF/GSEF/008/0168. 
Processos de indemnizações por nacionalização ou expropriação pertencentes a cida-
dãos estrangeiros. Sogantal – Sociedade Industrial Luvas e Têxteis do Montijo, SARL 
(1973.04.06 – 1986.10.16).
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teve uma outra consequência da maior importância: as mulheres começaram a 
libertar-se do marido e da família, dos valores patriarcais vigentes (31) (1994, p. 46).

Nesta altura, a pressão sobre os Governos Provisórios era intensa e a 
multiplicação de manifestações sociais espalhava-se pelo país. O II Governo 
Provisório, que toma posse em 18 de julho tendo como primeiro-ministro 
Vasco Gonçalves, apoiado pelo MFA, mantém-se no poder apenas até 30 
de setembro de 1974. Podemos compreender este período de instabilidade 
pelas pressões exercidas nos mais diferentes meios sociais e institucionais, 
sem esquecermos também as forças internacionais que imperavam neste 
momento. No sentido de defesa da força social exercida em Portugal, real-
ça-se que “a incapacidade de haver acordos institucionais prende-se com a 
impossibilidade de conjugação de projetos políticos, impossibilitados de 
realizarem-se pela dinâmica do movimento social, e não o seu inverso” (32). 
A Sogantal, em conjunto com milhares de outras movimentações populares, 
criou condições importantes na abertura de caminhos para diversas conquistas 
e diferentes experimentações de lutas, numa relação dinâmica entre o poder 
institucional e o poder das manifestações sociais. 

Na dinâmica da autogestão, as operárias dividiam-se entre quem ficava na 
fábrica produzindo os fatos de treino e quem tinha carro saía para vender em 
Lisboa, Porto, Braga. Participaram em diversos eventos, gravaram cantigas 
e produziram peças de teatro, impulsionando de diferentes maneiras tanto 
a relação entre empresas e sindicatos quanto as próprias vendas. Em entre-
vista, as operárias diziam que muitas das companheiras deixaram a ocupação 
e foram procurar emprego noutros sítios. Estima-se que aproximadamente 25 
operárias ficaram até meados do ano de 1976. Em 1985, viriam os patrões fran-
ceses a receber uma indemnização de 40 milhões de escudos, (33) uma inversão 
e derrocada total da luta revolucionária destas mulheres. Especificamente, 
entre as 12 ex-operárias entrevistadas, todas passaram por dificuldades para 

 (31)  Ferreira, José Maria Carvalho. Autogestão na Sogantal. In: O Futuro era Agora: o 
movimento popular do 25 de Abril. Rodrigues, Francisco Martins (coord.). Lisboa: Edições 
Dinossauro, 1994.

 (32)  Varela, Raquel; Paço, António Simões; Alcântara, Joana. A revolução dos Cravos: 
revolução e democracia, um debate. Outros Tempos, vol. 11, n.º 17, 2014.

 (33)  Arquivo do Ministério das Finanças, Lisboa. Processo SETF/GSEF/008/0168. 
Processos de indemnizações por nacionalização ou expropriação pertencentes a cida-
dãos estrangeiros. Sogantal – Sociedade Industrial Luvas e Têxteis do Montijo, SARL 
(1973.04.06 – 1986.10.16).
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conseguir emprego ou estabilidade na década de 1980 e, na verdade, algumas 
delas, na casa dos 60 anos, até hoje trabalham horas a fio por salários mínimos 
e condições de vida, pode-se dizer, instáveis. A democracia em capitalismo, 
claramente, não foi a saída esperada por estas e por tantos outros operários 
e trabalhadores em todo o país. Como bem aponta Raquel Varela (34), o Pacto 
Social nasceu em 1975 a partir das lutas do 25 de Abril e da cedência da bur-
guesia por uma estabilidade democrática em capitalismo, mas também tem 
o início do seu fim no início da década de 1980, com as perdas de direitos e 
a adoção de políticas e estratégias neoliberais. Mais uma vez, quem perde é 
o povo e, neste caso, perdem ainda mais as mulheres por voltarem à esfera 
da dupla opressão entre capitalismo e patriarcado.

Os descaminhos da autogestão
Muitas outras lutas constituíram o cenário reivindicativo dos 19 meses de 
processo revolucionário em Portugal. Destacam-se alguns casos emblemáticos 
também com grande participação feminina: na Timex, em maio de 1974, duas 
mil trabalhadoras ocupam a empresa por aumento de salários, saneamento 
dos chefes, salário igual para trabalho igual; na Cintideal fazem greve por 10 
dias, também em maio, por diversas reivindicações, mas sobretudo contra 
o controle das idas à casa de banho. Na Standard Elétrica, em 24 de maio, 
ocupam a fábrica, enquanto no mesmo mês as operárias da Messa iniciam 
uma greve que durará 12 dias com ocupação das instalações e reivindicam 
“trabalho igual, salário igual”. Ainda durante o mês de maio, 800 operárias 
ocupam a Melka e fazem greve por melhores salários; na Fábrica Simões 
conseguem as suas reivindicações após dias de luta, enquanto na Philips uma 
greve irá durar oito dias.

No setor das conserveiras, mais de 10 mil mulheres envolvem-se em 
greves, manifestações e retenção das conservas dentro de determinadas 
fábricas. No Montijo, onde as lutas se espalharam aos mais diversos setores, 
além da Sogantal, as operárias da Camisaria Mafalda sequestram o patrão 
norte-americano, que se recusava a pagar os salários e ameaçava fechar a 
empresa. Com a intervenção de um funcionário da embaixada dos EUA, 
os pagamentos são feitos, há a promessa do não encerramento da fábrica e 
o patrão é libertado. As operárias da Applied Magnetics, com cerca de 600 

 (34)  Varela, Raquel. Rutura e pacto social em Portugal (1974-2012). História e Perspetivas, 
Uberlândia, n.º 49, pp. 335-368, 2013.
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trabalhadoras, após o despedimento de 116 funcionárias, quotizam-se para 
assegurar os seus salários e entram em paralisações até que as mesmas são 
readmitidas. Muitas outras empresas maioritariamente de mulheres, mas 
não só, reivindicaram o aumento de salários, salário mínimo, trabalho igual, 
salário igual, abolição dos privilégios e gratificações além de reivindicações 
mais qualitativas, como condições nos locais de trabalho, reconhecimento 
dos órgãos representativos como as comissões de trabalhadores, 40 horas 
semanais, abertura de creches, infantários e salas de amamentação no local 
de trabalho. Muitas destas reivindicações são exigências diretas das mulheres, 
o que pode indicar uma fértil, mesmo que incipiente, consciência de luta, 
capacidade organizativa e força.

Em maio, na empresa de confeções Charminha, situada na Pontinha, 
Lisboa, as mulheres viram o gerente fugir para o estrangeiro deixando um 
cheque sem cobertura para o pagamento dos salários, o que as levará a 
entrarem em autogestão, produzindo e vendendo muitos dos seus artigos, 
como calças e blusas. O processo desta empresa foi muito semelhante ao da 
Sogantal, além de ter havido trocas de experiências entre estas operárias. 
Como destaca Tavares (35),

as formas radicais de luta encontradas nem sempre tiveram a compreensão ini-
cial de alguns sindicatos, mas as reivindicações pelo direito ao trabalho, contra o 
encerramento de algumas destas empresas, por salário igual para trabalho igual, 
contra a repressão até o controlo das idas às casas de banho, pela melhoria das 
condições de trabalho eram suficientemente fortes para as manter ativas em 
lutas difíceis e prolongadas. 

Em entrevistas publicadas pelo jornal Combate com operárias da Sogantal, 
existe claramente uma preocupação constante das trabalhadoras com o iso-
lamento da sua luta e das lutas em geral. Redigiram manifestos em apoio a 
outras empresas, buscando sempre acompanhar os processos de lutas que 
se desenvolviam naquele momento. No decurso da luta da Sogantal e de 
centenas de outras empresas, algumas dificuldades são compartilhadas: 
contratempos no fornecimento de matérias-primas e escoamento dos pro-
dutos; dificuldades em manter a produção, que aumentam com o boicote 
dos fornecedores capitalistas, dos bancos e instituições governamentais e a 
ausência de capitais para a aquisição das matérias-primas necessárias. Neste 

 (35)  Tavares, Manuela. Feminismos: percursos e desafios (1947-2007). Alfragide: Leya, 2010.
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momento, trabalhadores e trabalhadoras são forçados a recorrer (em vão) 
aos órgãos do poder para conseguirem fundos de investimento.

A autogestão, por si só, não conseguiu responder às exigências da estru-
turação de uma sociedade não capitalista, funcionando como bolsas de 
resistência. Para Phil Mailer (36), enquanto permanecesse o regime capitalista, 
tudo isto não passava de autogestão da sua própria exploração: não se abolia 
a troca da força de trabalho por salários.

O fortalecimento da identidade coletiva fez que trabalhadores, reuni-
dos nos organismos coletivos, se identificassem pelos interesses comuns e 
pela solidariedade recíproca, rompendo com o individualismo e a hierar-
quia, mesmo enfrentando dificuldades na relação contraditória entre luta 
revolucionária e a organização do Estado. Em Portugal, não foram poucos 
os esforços dos trabalhadores para estabelecer a ligação entre as empresas 
autogeridas e, entre estas, as unidades coletivas de produção agrícola e as 
comissões de moradores dos bairros populares. A urgência da unificação era 
sentida pelos trabalhadores, como está expresso no comunicado da Sogantal: 
“Camaradas, não podemos permitir que tentem isolar as lutas destas e de 
outras lutas. Os nossos problemas são os mesmos de todos os trabalhadores. 
Só unidos e organizados os resolveremos.” (37) Mesmo com a constituição da 
Comissão Inter-Empresas, que basicamente abrangia toda a Grande Lisboa, 
o aglomerado das lutas não desenvolveu um processo amplo e geral, a não ser 
no interior das unidades de produção, pois neste momento é que se verifica 
que os trabalhadores e trabalhadoras, unidos na luta, tentaram conquistar 
a sua autonomia, atravessando problemas de classe e do próprio sistema 
autogestionário.

Devido às debilidades do processo revolucionário português e às suas 
dificuldades em encontrar um desfecho para uma via socialista, a democracia 
capitalista acabou por impor-se pela força, através da contrarrevolução do 25 
de novembro: pela recuperação das lutas, o capitalismo democrático renovou 
os seus quadros de gestão e organização do processo produtivo e tomou a 
democracia eleitoral como seu modelo político. Para as mulheres, algumas 
conquistas perduraram ao longo dos anos, muitas outras foram perdidas, 
mas a lógica patriarcal e a precariedade da classe operária feminina ainda 
são elementos presentes até hoje, com uma neblina a esconder os salários 
mais baixos, a dupla jornada de trabalho, o assédio moral e sexual no local 

 (36)  Mailer, Phil. Portugal: a revolução impossível? Porto: Afrontamento, 1978.

 (37)  Combate, ano I, n.º 6, 13/09 a 27/07/1974. 
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de trabalho e a violência machista como condições inerentes às relações 
entre o sexo feminino e o masculino. “É muito mais fácil mudar regimes do 
que modificar maneiras de viver.” (38)
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SEM AMOS, OU A ILUSÃO DO FIM DAS CLASSES

João Carlos Louçã (1)

A forma social da produção, ou seja a questão da relação dos trabalhado-
res com os meios de produção é o ponto nodal de toda a época económica, 
mas é também o ponto mais sensível de toda a sociedade de classes onde 
os meios de produção são alheios aos trabalhadores.

Rosa Luxemburgo, Introdução à Economia Política

O nome genérico é economia colaborativa. Tal como a ideia de flexibilidade 
laboral a partir do final dos anos 80 e ao longo da década de 90 do século 
passado, as palavras remetem para conceitos aparentemente simpáticos, com 
significados positivos para a perceção do senso comum. Não haverá quem 
não se reveja na ideia da colaboração para a concretização das necessidades 
humanas a que se convencionou chamar “economia”. Essa “colaboração”, 
intuída como a essência da vida em sociedade, seria a chave do sucesso nestes 
tempos em que as atividades produtivas ganham facilmente a camuflagem 
da vida vivida entre mediações, na capacidade individual para a concretizar, 
mesmo que seja em colaboração estreita com outros. Na ideologia do sucesso 
liberal, são os indivíduos os responsáveis últimos pela sua própria condição 
social, negando a evidência de um sistema que a determina e pré-condiciona, 
muito para além da vontade ou da capacidade. Só com trabalho, dedicação 
e esforço não há quem consiga ascender socialmente, nem sair do círculo 
em que o trabalho intenso e a dedicação esforçada não são garantias de con-
tinuidade do rendimento e menos ainda de poder melhorar a sua situação. 
Os “trinta gloriosos” do crescimento económico do pós-guerra prometiam 
um mundo de abundância onde as desigualdades se fossem paulatinamente 
reduzindo, com as social-democracias ao volante de países onde o trabalho 
estivesse garantido e reconhecido, o Estado alargava as suas competências 
de regulador e equilibrador dos desequilíbrios que vinham de trás. Mesmo 
que o mundo a que essa realidade se reportasse fosse apenas uma pequena 

 (1)  Doutorando em Antropologia na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Uni-
versidade Nova de Lisboa, bolseiro da Fundação para a Ciência e Tecnologia, investigador 
do Instituto de História Contemporânea.
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parte do planeta, a mais industrializada e aquela que beneficiou nos séculos 
anteriores do extrativismo colonial e que beneficiava ainda da generalidade 
dos negócios nos países de mão de obra barata e recursos naturais apetecíveis. 

Quarenta anos depois essa promessa de reformar o sistema capitalista 
numa tendência crescente de igualdade entre quem trabalha e quem detém 
os meios de produção encontra-se enterrada e definitivamente afastada. Hoje, 
a realidade do trabalho já não se reporta a essa promessa de futuro por cum-
prir ou sequer da possibilidade de uma vida digna que equilibre o tempo de 
trabalho produtivo com o tempo de lazer e enriquecimento pessoal, o tempo 
da sociabilidade com os tempos da obrigação laboral. A reprodução social 
parece ter deixado de constituir uma necessidade permanente do capital que 
encontra reservas sem fim de mão de obra disponível para lhe assegurar a 
continuidade da acumulação. Trabalhar no século XXI, para a generalidade 
das pessoas, é navegar num registo incerto e inseguro (“flexível” poder-se-ia 
também dizer), com os novos mercados em disputa global a desequilibrarem 
a balança, com as novas realidades do capital transnacional a determinarem a 
vida económica dos países e das regiões periféricas, mesmo que essas periferias 
provenham do centro, ilhas desoladas nos territórios que foram já pioneiros da 
industrialização e que hoje são apenas exemplos da reconversão de indústrias 
que se deslocalizaram para outros pontos do globo. Dessa classe que viveu 
a expectativa de melhorar a sua condição a partir do pós-guerra sobra bem 
pouco na Europa e menos ainda no resto do mundo. Sobram sindicatos pouco 
participados e feridos na sua capacidade de representação, sobram rituais de 
protesto quando os destinatários e principais responsáveis pela apropriação 
(“criminosa”, diria Marx) do trabalho alheio deixaram de ter rosto e forma, 
morada ou responsabilidade que possa ser diretamente atribuída.

Neste fôlego do capitalismo que tudo transforma em oportunidade de 
negócio, onde a reificação das relações comerciais significa a perda dos sig-
nificados sociais de todas as trocas, os espaços privados da vida caíram em 
grande medida no abismo quotidiano da luta pela sobrevivência. Fraco consolo 
para quem deixou de poder contar com um salário que lhe permita pagar as 
contas e garantir casa, alimentação, saúde e educação aos seus. Mas é por aqui 
que podemos refletir nos significados desta linguagem de uma modernidade 
regressiva onde a economia colaborativa desempenha um papel crescente. 
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Patrões de si próprios?
Circular em grande parte das cidades do mundo é vê-las em permanência, de 
mota ou de bicicleta, com caixas térmicas às costas. São as pessoas que traba-
lham neste registo onde tudo se entrega e tudo se pode pedir a partir de casa 
e de uma ligação internet. A ementa especial de um restaurante específico, 
um maço de cigarros, um pacote de leite para não faltar de manhã, a lata de 
cerveja às horas da noite em que nenhum vendedor tem as portas abertas… 
tudo é possível de encomendar e contar que alguma dessas pessoas faça o 
serviço pago à plataforma que o proporciona, sem pensarmos demasiado 
em quem realiza a entrega. “Uberização da economia”, também se diz, numa 
associação a uma das empresas pioneiras que neste sistema transforma todas 
as oportunidades de consumo em serviços de oferta permanente garantidos 
por gente que não é mais trabalhadora de qualquer empresa mas “colabora-
dora” com o estatuto oficial de empresário em nome individual. Baralhando 
os registos oficiais que nos permitem pensar as classes, estes empresários 
são pagos ao serviço e em função das distâncias percorridas, os tempos de 
espera (na origem do fornecimento dos produtos) não são remunerados, as 
bicicletas ou motas são da sua responsabilidade assim como as despesas da 
sua manutenção, os seguros, os descontos para a segurança social ou as férias 
necessárias são inteiramente suportadas pelo trabalhador que as finanças 
registam como empresário. O característico saco térmico com a publicidade 
à empresa/plataforma terá de ser comprado inicialmente, descontando o seu 
valor no primeiro pagamento, sem excluir a possibilidade de ser esta ainda uma 
forma de garantir lucro aos promotores do negócio. Como aqueles empregos 
em que o uso de uniforme é condição indispensável, mas em que a referida 
roupa tem de ser adquirida a custas do trabalhador, descontado no salário dos 
primeiros tempos. Trabalhar em muitos dos gigantes do comércio a retalho 
pode implicar esta despesa involuntária, como em empresas de segurança, de 
transportes vários, ou nos diferentes negócios com atendimento ao público. 
A caixa térmica ou o uniforme são instrumentos de trabalho que quem tra-
balha tem de possuir obrigatoriamente. Como a bicicleta ou a motorizada 
com que efetuam as entregas a todas as horas e em todas as latitudes urbanas 
onde o consumo é uma marca indelével da vida quotidiana.

“Empresárias por conta própria” é mais do que um eufemismo irónico, é 
uma condição de ultraexploração de muitas pessoas e que cresce na mesma 
medida em que cresce o mercado das compras online, do consumo urgente 
permanentemente acessível, das necessidades sempre capazes de serem 
satisfeitas por menos necessárias que sejam. 
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Em trabalho realizado junto de trabalhadores de call centre (Louçã 2014), 
verifiquei a enorme instabilidade dos contratos de trabalho, mas também a 
constante renegociação dos contratos entre empresas-cliente e os centros 
de atendimento onde trabalham operadores e operadoras. Nestes proces-
sos, em que algumas vezes as empresas perdem clientes fundamentais para 
a sua viabilidade, são frequentes as tentativas de aliciar operadores a que 
montem o seu próprio negócio, a partir do conhecimento acumulado nesta 
ou naquela campanha, neste ou naquele procedimento. Quem assim alicia 
são justamente as empresas-cliente que se apresentam no imediato com a 
proposta de contratos capazes de garantir o funcionamento da nova empresa 
e com a vantagem de continuarem a trabalhar com as mesmas pessoas com 
quem já trabalham, no mesmo negócio e com os mesmos procedimentos 
que já todos conhecem. Na véspera da situação de desemprego, de perder 
o vinculo com a entidade patronal (mesmo que este seja através de uma 
empresa de recursos humanos), operadores, operadoras ou supervisores, são 
confrontados com a possibilidade de poder ser patrões de si mesmos, com 
a expectativa da ascensão social pela oportunidade que, garantem-lhes, ser 
a de uma vida. Para o efeito podem até utilizar a modalidade do subsídio de 
desemprego pago numa só prestação de forma a poder esta prestação social 
transformar-se em capital inicial para os primeiros passos do negócio. O 
Instituto do Emprego, em regra, acolhe, feliz, os projetos de autoemprego 
das pessoas desempregadas que se inscrevem nos centros. Nessa investiga-
ção, sobressaíram empresas de grande dimensão, no campo da finança ou das 
telecomunicações, do telemarketing ou no apoio ao cliente, que incentivam 
operadores ou supervisores a recorrer aos apoios estatais dados a situações 
de desemprego para poderem transformar-se em fornecedores dos serviços 
de que estes necessitam. 

Mas o caso dos call centres é paradigmático também de formas de tra-
balho que crescem na mesma medida em que aumentam os serviços pres-
tados através do telefone ou da Internet. Ruy Braga, sociólogo brasileiro 
que também trabalhou sobre o exemplo dos call centres em São Paulo, não 
tem dúvidas de que estes trabalhadores “condensam as características mais 
salientes do atual regime de acumulação pós-fordista: a terceirização empre-
sarial, a privatização neoliberal e a financeirização do trabalho” (Braga 2015, 
140). A mediação que dispensa a materialidade dos espaços comerciais onde 
se compram produtos ou serviços tende a adotar as mesmas estratégias de 
recrutamento e funcionamento dos seus serviços, invariáveis técnicas de 
gestão dos recursos humanos que se transformaram em formas de garantir 
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que o tempo de trabalho tem produtividade máxima, mesmo que a prazo 
condene quem assim trabalha à exaustão e muitas vezes ao desespero. Sempre 
através de uma dimensão quantitativa, quantas vendas, quantos telefonemas 
recebidos, a média de minutos para cada um, quantos clientes atendidos… 
Neste frenesim onde aquilo que importa é somar quantidade, as questões 
concretas que se colocam em cada momento entre quem recorre ao serviço 
de atendimento e quem atende são irrelevantes nas suas condições específi-
cas ou nas questões que podem levantar. Na cultura do empreendedorismo, 
em que cada um é responsável pela sua própria situação, quer ela seja na 
base da escala social ou esteja em condições de ascensão, as classes sociais 
desaparecem para serem substituídas por indivíduos distinguidos apenas 
pela competência, entendida como capacidade para se adaptarem às regras 
em mudanças vertiginosas dos mercados.

Georg Lukács, que durante um breve tempo foi comissário da Educação 
do Governo húngaro antes de chegarem os tanques soviéticos, que nessa 
qualidade determinou obrigatórias as histórias de fadas nos hospitais pediá-
tricos, na sua obra de referência História e Consciência de Classe, onde atualiza 
o marxismo de Marx e Engels, chamava a atenção para essa tendência do 
desenvolvimento capitalista que hoje continuamos a verificar:

O caráter fetichista das formas económicas, a coisificação de todas as relações 
humanas, a ampliação, sempre crescente, de uma divisão do trabalho que 
decompõe de modo abstrato-racional o processo de produção, sem preocupar-se 
com as possibilidades e capacidades humanas dos produtores imediatos, etc., 
transforma os fenómenos da sociedade e junto com eles a sua perceção (Lukacs 
1984, 79; tradução minha).

Ideologia para o regresso ao passado
Em agosto de 2017 os entregadores de refeições em bicicleta da empresa 
Deliveroo fizeram greve em França. Uma barricada de sacos térmicos ergueu-
-se junto à estátua da República, em Paris, as bicicletas pararam e os pedidos 
dos clientes ficaram por entregar. Ironicamente esta greve não foi uma greve, 
pois estes trabalhadores são independentes e não assalariados. Estavam sim-
plesmente “desligados” do sistema da empresa que lhes permite recolher os 
serviços e saber onde se devem dirigir. A multinacional britânica pretendia 
transformar o pagamento de 7,50 euros por hora num pagamento por entrega: 
5 euros no resto do país e 5,75 em Paris. Contas feitas, os entregadores em 
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bicicleta passariam a ganhar bastante menos, uma vez que os atrasos do 
próprio sistema, ou as distâncias dos pontos de entrega não teriam qualquer 
compensação. Estes grevistas contra o trabalho à tarefa denunciavam terem de 
trabalhar para ganhar apenas 5,75 euros por entrega, querendo naturalmente 
garantias semelhantes aos trabalhadores assalariados. Exigiam 15 euros por 
hora de trabalho e mais nos períodos de maior sobrecarga. Antes deles os 
seus colegas no Reino Unido também foram forçados a esta alteração. Como 
eles também protestaram e fizeram greve, como eles foram derrotados. Na 
empresa que funciona através de uma aplicação que gere os segmentos horá-
rios das encomendas e das entregas, a greve não é um problema relevante. 
O seu patrão, jovem empreendedor que se gaba de ter sido ele mesmo um 
entregador, esclarece: “Se agora sofrem porque não são pagos para não fazer 
nada e isso não vos agrada, vão-se embora! Vocês são empresários em nome 
individual, é assim mesmo!” (2). Nas novas modalidades de trabalho em que 
os trabalhadores são prestadores de serviços sem outros vínculos laborais 
que não os do contrato à peça (ou à entrega), a exploração veste o disfarce 
da liberdade e da autonomia. Desmaterializada a relação laboral, parece não 
ter patrão ou capataz, relógio de ponto ou hierarquia, mas tem uma aplicação 
de telemóvel e uma bateria suplementar, um caixa térmica e uma bicicleta 
e, como sempre, o músculo da pessoa que garante o trabalho. Na realidade, 
tanto a pessoa que realiza a entrega como o patrão empreendedor partilham 
o interesse em que esta seja realizada no menor tempo possível. O conflito 
de classes fica remetido para outra oportunidade, ou para o momento em 
que esta convergência de interesses tão útil para os verdadeiros empresários 
globais destes serviços caia por terra face à exploração brutal e à consciência 
dessa realidade.

No final do mês de maio de 2019 morreu em Barcelona Pujan Koirala, de 
origem nepalesa. (3) Com 22 ou 23 anos (a clandestinidade turva os elementos 
de identificação), estava há cerca de seis meses em território espanhol. Como 
tantos outros, sem papéis que lhe permitissem trabalhar legalmente, foi atro-
pelado por um camião de recolha de lixo nas ruas da cidade onde distribuía 
comida para a empresa Glovo. Usava a conta de uma terceira pessoa para 

 (2)  Apud Jean-Philippe Martin in “Microempresa, uma máquina de fabricar pobres”, Le 
Monde Diplomatique (edição portuguesa), dezembro de 2017.

 (3) https://www.publico.es/sociedad/glovo-rider-papeles-doble-precariedad-mato-pu-
jan-koirala.html?fbclid=IwAR05-o8wek4Tb_Uy_YzczbGA-r_wdTvzgY1bWPb6aai-pH-
7qIxODfJfZH_c Acedido em 10 de junho de 2019.
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poder trabalhar, sem ter por isso cobertura do seguro da empresa e menos 
ainda da segurança social espanhola. Os seus colegas de profissão explicam 
que esta é uma prática habitual, face à ilegalidade da situação de muitos 
emigrantes. O registo que permite trabalhar para estas empresas é subalu-
gado a troco de 20% ou 30% dos rendimentos. Mas também há quem neste 
esquema de partilha de contas o faça sem o objetivo de lucrar, mas apenas 
de garantir melhor lugar no ranking de classificação através da multiplicação 
de pés nos mesmos pedais. O jornal digital espanhol Público de 30 de maio 
de 2019 notava muitos emigrantes a trabalhar nesta situação “colaborativa” 
em Barcelona, mas também gente que opta por uma atividade suplementar 
a outras, acumulando baixos salários, se possível sem declaração fiscal.

Na indignação pela morte absurda, os seus colegas também pararam, 
queimaram sacos térmicos em piras na cidade, enquanto alguma imprensa 
revelava a tragédia e dados sobre a vítima. Em consequência a Glovo, apesar 
de negar qualquer responsabilidade pelo acidente, concedeu ao cadáver de 
Pujan as mesmas condições de acesso ao seguro que teriam os trabalhadores 
registados na plataforma.

Em Espanha os pedidos de entrega de comida a domicílio através da 
Internet geraram uma despesa de 600 milhões de euros em 2018 e prevê-se 
que possa crescer 50% no ano seguinte. A Glovo, a Deliveroo, a Ubereats ou 
a Stuart são as empresas que já operam num terreno onde a possibilidade 
de crescimento significa a individualização extrema dos hábitos de consumo 
através da desmaterialização da relação social inerente às transações. Esta 
relação transfere-se para o espaço virtual, uma vez que quem entrega não 
pode representar o vendedor do produto e muito menos o seu produtor. 
Não há já locais de venda onde os produtos sejam expostos e possam ser 
apreciados (vistos, sentidos através do cheiro do peso e da forma…) por 
potenciais compradores. Mudando estes hábitos, e se for este um caminho 
irreversível, as cidades mudarão de fisionomia pois sobrarão as lojas de sou-
venirs e certamente as pessoas que pedalam sem parar para cruzá-las mil 
vezes em entregas que só darão a ilusão de liberdade através da liberdade de 
consumir a qualquer hora e em qualquer lugar, a partir de todos os desejos 
transformados em necessidades. 

Apesar de recente, esta modalidade que transforma trabalhadores em 
patrões de si mesmos para trabalharem mais por menos, há quem prefira a 
afirmação de uma continuidade histórica com o Código Civil de 1804 que, em 
França, considerava os trabalhadores à peça “empresários nas suas atividades”. 
É o caso de Denis Pennel, autor de um relatório sobre “direito ao trabalho 
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numa sociedade pós-salarial”, que com toda a candura se pergunta: “E se o 
futuro se parecesse com o passado?” Mas o passado que bate à porta para 
muitas pessoas não é o passado das gerações anteriores ou sequer do século 
XX. Trata-se aqui de um regresso às condições de exploração da revolução 
industrial, as mesmas que inspiraram Victor Hugo, Charles Dickens ou Marx 
a escrever como escreveram. São jornadas de trabalho de 11 ou mais horas, 
sem direito a férias e sem qualquer proteção social, onde os trabalhadores 
têm de fornecer bicicleta e telemóvel e ainda assegurar a sua manutenção, 
têm de comprar a mochila térmica com que cruzam as cidades a transportar 
as encomendas e, ao mesmo tempo, fazem propaganda da empresa/plata-
forma. Pennel, diretor geral de uma confederação de empresas de traba-
lho temporário (World Employment Confederation), extravasa otimismo 
empreendedor através da previsão de fim do “parênteses do salariado” que 
será substituído pelo “libertariado”. (4) Fica claro que a visão do futuro para 
os anos que aí vêm, na voz destes teóricos com responsabilidade na área dos 
recursos humanos, é mesmo um regresso a um passado em que ao trabalho 
não tinha de corresponder qualquer salário, mas apenas as migalhas que 
também se davam aos servos.

Em 2003, Peter Hartz, que foi diretor de pessoal da Volkswagen, conce-
beu o estatuto “Ich-AG” (eu-sociedade-anónima). Em Itália e França, pela 
mesma altura, os estatutos legais dos trabalhadores independentes alargavam-
-se até poderem incluir os distribuidores de encomendas em bicicleta. Em 
2009, num livro de entrevistas, Hervé Novelli, que foi secretário de Estado 
das Pequenas e Médias Empresas em França, dizia: “A partir de agora, para 
vencer, os Franceses já não se viram para a coletividade, viram-se para … si 
próprios. Que melhor resposta pode ser dada a todos os que creem ainda que, 
face à crise, a única resposta é a assistência social?” E adiante concluía: “Isto 
vai abolir, de uma certa forma, a luta de classes. Já não há exploradores nem 
explorados. Apenas empresários: Marx deve dar voltas no seu túmulo.” (5) O 
entusiasmo destas declarações não teve limites e a promessa das possibilidades 
que se abriam escancaradas para um futuro onde a situação de classe seria 
um resquício arqueológico potencialmente contrariado pela vontade e pelo 
trabalho árduo embateu contra a crise que já despontava nesses anos. Com 
ela o entusiasmo esfriou, ao mesmo tempo que o desemprego atingia valores 

 (4)  Apud Jean-Philippe Martin, “Microempresa, uma máquina de fabricar pobres” in Le 
Monde Diplomatique (edição portuguesa), dezembro de 2017.

 (5)  Ibidem.



Sem amos, ou a ilusão do fim das classes 249

alarmantes e o fecho de empresas acompanhava o clima depressivo. Mas tra-
tou-se só de um percalço na moderna ideologia que transforma o trabalho em 
fornecimento de serviços, o emprego em colaboração, os direitos associa-
dos às situações de trabalho por conta de outrem, em privilégios raros e em 
desuso. Hoje, segundo dados disponibilizados pela Pordata, (6) existem 789 700 
pessoas que são trabalhadoras por conta própria, o que corresponde a 16,2% 
da população ativa. Na Europa dos 28 somos ultrapassados pela República 
Checa, Roménia, Polónia, Países Baixos e Grécia. Curiosamente, os dados 
sobre os rendimentos destes trabalhadores independentes não existem ou 
não são tornados públicos. No caso espanhol, a média de rendimentos dos 
trabalhadores autónomos não chega a 500 euros por mês. 

Em Portugal, os recibos verdes têm uma história solidamente associada à 
sua versão manipulada onde trabalhadores e trabalhadoras são considerados 
profissionais liberais, mesmo que trabalhem anos a fio para a mesma empresa, 
mesmo que tenham local de trabalho e horário estabelecido, mesmo que 
dependam diariamente de uma estrutura hierárquica. Quando é também o 
Estado a recorrer a este expediente na contratação a baixo custo de pessoas, 
nenhuma garantia de fiscalização ou de justiça através dos tribunais pode 
servir para contrariar a prática fraudulenta. A partir de 2015, com o Governo 
do Partido Socialista, apoiado no Parlamento à sua esquerda, a promessa de 
acabar com esta modalidade dos falsos recibos verdes foi mais anunciada que 
praticada, mesmo no funcionamento da administração pública, onde seria 
mais evidente acabar com estes contratos e integrar as pessoas nos quadros 
respetivos. Um processo que teve avanços e recuos, mas que não chegou 
sequer a travar o aumento do regime de precariedade da grande maioria 
dos novos contratos de trabalho, no que os falsos recibos verdes continuam 
a desempenhar um papel central. 

No dia 11 de junho de 2019, um tribunal de primeira instância de Barcelona 
deu razão a dez queixosos, trabalhadores da empresa britânica Deliveroo, que 
alegavam serem falsos autónomos, (7) uma vez que trabalham na dependência 
de instruções de um hierarquia comprovada em tribunal. Um decisão rara, já 

 (6)  Acedido em 13 de junho de 2019: https://www.pordata.pt/Portugal/Trabalhado-
res+por+conta+pr%c3%b3pria+total+e+por+n%c3%advel+de+escolaridade+com-
pleto-1387

 (7)  “Autónomos” é a designação espanhola para fornecedores de serviços pontuais. Em 
Portugal é o equivalente aos “recibos verdes” que, cá como lá, escondem frequentemente 
realidades que precarizam quem trabalha e beneficiam as empresas que assim evitam 
pagar horas extraordinárias, férias e segurança social.
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que são pouco frequentes os processos que chegam a tribunal instruídos por 
uma classe de trabalhadores que pouco têm a esperar do sistema jurídico, 
sem tempo a perder em processos onde as empresas, mesmo que percam, 
ganham sempre – mesmo condenadas no concreto das decisões judiciais, 
continuam a operar sob as mesmas práticas. No caso dos call centers que 
analisei, um trabalhador ganhou em tribunal a ação que moveu contra a 
empresa de telecomunicações que o contratava através de uma empresa de 
trabalho temporário com que tinha o vínculo laboral. Depois de três anos em 
contenda, a justiça deliberou a sua reintegração nos quadros da empresa, que 
não viu vingar a sua alegação de que o trabalho que ali desenvolvia seria uma 
prestação de serviços pontual. Tendo ficado provado o inverso nas instâncias 
judiciais, decidida a reintegração, a pessoa em causa viu-se a cumprir 8 horas 
de trabalho diário num gabinete solitário e sem trabalho atribuído. A pressão 
psicológica desta situação levou-a a procurar o despedimento pouco tempo 
depois. A empresa condenada acabou por ganhar levando o trabalhador ao 
desespero e continuando a contratar através das empresas de recursos huma-
nos na mesma prática de gestão que o tribunal considerou abusiva e ilegal.

Precariado, a classe perigosa ou esperança?
Sem dúvida que a precariedade é antes de tudo um regime que alastra nas 
relações laborais e que ocupa o centro das novas tendências de gestão de 
recursos humanos. Nas suas diferentes modalidades e contextos, a partir de 
situações onde o trabalho é desclassificado nos seus vínculos formais susce-
tíveis de terem direitos associados, a flexibilidade laboral transformou-se em 
precariedade permanente, na alta rotação dos contratos, na imposição dos 
tempos alargados de experiência, no trabalho voluntário onde quem a ele 
se submete não espera qualquer retribuição para além do reconhecimento 
posterior para figurar num currículo.

A precariedade converteu-se em regime, em modo hegemónico de 
governo e de autogoverno. É uma nova forma de regulação que caracteriza 
esta época histórica. Imaginar a precariedade como impulso para a resistên-
cia que sobra em tempos de descrédito dos sindicatos e de desalento da sua 
capacidade de representação é o propósito de Isabell Lorey (2016) que alerta 
que a precariedade associada à esfera profissional tem consequências na esfera 
pessoal. Situações de instabilidade no emprego e no rendimento disponível 
têm como natural consequência níveis crescentes de precariedade na vida 
pessoal, seja na dificuldade de estabelecer compromissos com situações de 
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recurso ao crédito, seja no pagamento da habitação ou educação dos filhos. 
Essa amálgama da vida pessoal e da situação profissional é ela mesma poten-
ciadora de discursos que remetem para oportunidades a partir dos espaços 
privados da vida: o quarto que se pode alugar nas plataformas que oferecem 
alojamento indígena a viajantes de passagem, os carros que se podem par-
tilhar em viagens compatibilizadas através das comissões pagas online, os 
empregos partilhados através destas modalidades virtuais como o caso do 
jovem nepalês falecido em Barcelona. É a partir de uma realidade em que 
estas modalidades de trabalho ganham a hegemonia do centro da nossa vida 
social, através da sua generalização em tantos setores e com especial relevância 
para as gerações que não terão dos mercados de trabalho outra experiência 
que não esta, que se poderão equacionar formas de protesto eficazes. É a 
partir desta realidade que será possível a resistência capaz de prevalecer e de 
conquistar espaço e direitos, garantindo uma consciência coletiva de que o 
trabalho assim realizado é não só uma forma de exploração inaceitável, como 
também um absoluto retrocesso civilizacional. A sociedade que se orgulha de 
ter terminado com o esclavagismo, que condena a desigualdade de género, 
que ostenta a liberdade como condição da existência plena, que olha para 
a violência e a guerra como momentos negativos da história humana, não 
pode ser a mesma que remete quem não tem outra alternativa senão a de 
trabalhar para poder viver para um sistema de indignidade permanente, de 
ameaça constante e onde a precariedade é a única via para a sobrevivência. 
Mas o Estado que gere esta situação, mesmo que de longe, mantém níveis de 
assistência social mínimos que permitam a sua continuidade sem demasiados 
percalços ou situações incontornáveis de conflitos sociais. Mesmo quando 
se retira da generalidade das suas funções de assistência, o Estado garante 
que a miséria mais extrema é aplacada pelo terceiro setor da economia, pela 
economia colaborativa ou pela solidariedade da sociedade civil (Antunes 
2013, 114). Este equilíbrio entre ausência (Estado) e formas alternativas de 
assistência remetidas para a sociedade e para organizações de solidariedade 
social é aquilo a que Isabell Lorey chama “rede de precarização como gover-
namentabilidade” (Lorey 2016, 113) e que não esconde uma situação onde o 
medo já não domestica e onde a precariedade se pode tornar um elemento 
essencial da reação coletiva de resistência que mude as regras do jogo. 

Ao contrário do que defende Gui Standing (2014), para quem o “preca-
riado” é a nova “classe perigosa”. Este autor, que foi diretor do Programa de 
Segurança Socioeconómica da Organização Internacional do Trabalho (OIT) 
e que é um defensor veemente do rendimento básico incondicional, considera 
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que a incerteza face ao futuro laboral transforma trabalhadores precários em 
alvos fáceis do populismo e do extremismo. Politicamente incerta, a situação 
de classe a partir da instabilidade permanente perde raízes e torna-se incapaz 
de projetos comuns, defende Standing. Por outro lado, a enorme abrangência 
das situações de precariedade que se generalizam em todos os domínios da 
vida atiram para a incerteza gerações inteiras, condicionam as perspetivas de 
futuro que se contraem em dúvidas angustiantes partilhadas por quem não 
tem grande coisa a perder. A possibilidade de uma situação onde os precários 
do mundo se organizem e sejam capazes de conquistas onde a precariedade 
é eficazmente combatida parece afundar-se na espontaneidade das mobili-
zações inorgânicas, nas redes sociais que parece que substituíam sindicatos 
em influência e capacidade de organização, na ausência de cadernos reivin-
dicativos partilhados e representativos. Mas se em grande medida, são estas 
as formas generalizadas de trabalhar da classe-que-vive-do-seu-trabalho (na 
designação feliz de Ricardo Antunes), este “precariado” não será antes uma 
forma emergente do proletariado enquanto sujeito histórico ou uma sua parte 
integrante? Não serão as pessoas com empregos e vidas precárias quem está 
na base da pirâmide social, com muito pouco a perder, a esperança para a 
superação deste capitalismo remendado e reciclado do século XXI? Como o 
próprio Standing afirma, a generalização da precariedade terá tirado as suas 
vítimas das margens dos mercados de trabalho, garantindo-lhes um lugar 
central nos sistemas económicos e produtivos à escala global:

na década de 60 do século XX, um trabalhador típico, ao entrar no mercado 
de trabalho de um país industrializado, podia contar que iria passar por quatro 
empregadores até ao momento em que se reformasse. (…) Agora, um trabalhador 
típico – ainda mais provável se se tratar de uma mulher – pode prever ter nove 
empregadores antes de atingir os 30 anos (Standing 2014, 76–77).

Desemprego e manipulação
Precariedade e desemprego são os dois polos da intermitência laboral que 
marcam o quotidiano de demasiadas pessoas. Eles não se detêm na ausência 
de formação escolar ou na consideração das reduzidas qualificações – curio-
samente sempre atribuídas às pessoas que trabalham e nunca a quem gere 
ou detém o capital. Marca de desenvolvimento ou, pelo contrário, de atraso 
estrutural, o desemprego da população ativa transforma-se em dados mani-
puláveis, quando não confrontados com outros elementos que nos poderão 
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dar pistas sobre a qualidade do emprego e a possibilidade de este se tornar 
em condição de desenvolvimento económico e social. Já referimos a hipe-
rexploração resultante da condição de trabalhar por conta própria dos entre-
gadores de comida sobre rodas, do assédio aos trabalhadores de call centre 
à beira do desemprego para formarem a sua própria empresa, sem qualquer 
partilha dos riscos ou do investimento necessário, mas também de todas as 
pessoas que têm verdadeiras profissões liberais que podem ter rendimentos 
tão reduzidos que o pagamento mensal obrigatório da segurança social é 
uma permanente ameaça. Quem ganha 200 euros por mês, ou menos, na 
atividade que desenvolve não está obviamente em situação de desemprego. 
Mas quem ganha os mesmos 200 por ano também não está. Ou quem está 
a realizar um estágio não-remunerado, ou quem trabalhou uma semana a 
contrato a termo, ou quem está inscrito em qualquer esquema de formação 
profissional, ou quem faz limpezas de apartamentos para turistas, pago à 
hora ou ao apartamento, mesmo que só trabalhe três dias num mês, não será 
considerado nas estatísticas oficiais que pesam o desemprego.

Numa obra recente (Cantante e Carmo, 2018), um grupo de investiga-
dores analisou pormenorizadamente os critérios e aplicação das estatísticas 
do organismo oficial, o Instituto Nacional de Estatística (INE). O resultado é 
perturbador, pois os critérios aplicados para os dados oficiais do desemprego 
no País excluem uma quantidade de situações que são, de facto, situações de 
desemprego. Em resumo, o INE só considera desempregadas pessoas que 
simultaneamente tenham procurado emprego nas três semanas anteriores 
e tenham revelado disposição para trabalhar. A aplicação destes critérios 
resulta obviamente na exclusão dos desempregados de longa duração e que 
já não procuram emprego ativa e regularmente. Cruzando os dados oficiais 
do desemprego com os da população em situação de subemprego (situações 
de emprego a tempo parcial contra vontade dos trabalhadores e que não per-
mitem sair de situações de pobreza) e ainda com os inativos desencorajados, 
este grupo de investigadores chegou à conclusão de que a taxa de desem-
prego redimensionada através da inclusão destas pessoas chegou a 28,1% 
no terceiro trimestre de 2012, quando a taxa oficial fornecida pelo INE não 
ultrapassava os 17,5%. Pelo mesmo método, para o terceiro trimestre de 2017, 
a taxa redimensionada de desemprego no País atingia os 17,5% enquanto os 
números oficiais eram de 8,5% e justificavam os discursos de contentamento 
dos responsáveis políticos. Ao longo do ano de 2016, a taxa redimensionada 
de desemprego no País esteve sempre acima dos 20%. 
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Na mesma linha, a União de Sindicatos do Porto reagia aos dados oficiais 
do desemprego na região em fevereiro de 2012 chegando à conclusão de que 
teria havia um aumento de 11,9% do desemprego registado no distrito do 
Porto entre janeiro de 2011 e janeiro de 2012:

Durante janeiro de 2012, inscreveram-se a pedir emprego no distrito 12 987 
desempregados, a que se adicionam os registados no final de dezembro de 2011 
(137 958), tendo sido colocados 580 desses desempregados. Isto significa que, 
no final do mês, o desemprego registado de janeiro de 2012 devia ter sido de 
150 365 pessoas face ao divulgado de 143 973, ou seja, 6392 desempregados 
foram eliminados dos ficheiros dos Centros de Emprego do distrito do Porto 
sem qualquer explicação. (8)

O estudo já citado de Frederico Cantante e Renato Miguel do Carmo 
dá-nos conta ainda dos números da taxa de desemprego jovem, conside-
rando dois escalões etários, 15 a 24 anos e 25 a 29 anos. No primeiro a taxa 
de desemprego atingiu os 32% em 2015, tendo baixado para os 28% em 
2016. No segundo grupo etário considerado, a taxa de desemprego atingiu 
os 15,8% em 2015, tendo passado para 15,4% no ano seguinte. É de salientar 
que nestes grupos etários, considerando a relação com os níveis de ensino 
das pessoas envolvidas, as situações de desemprego diminuem face a uma 
maior escolarização (Cantante e Carmo, 2018, 85).

Assim, se temos em grande medida um desemprego camuflado pelos 
procedimentos estatísticos oficiais, estamos também a viver um regime em 
que o emprego estável está em retrocesso face à precariedade como forma 
generalizada do trabalho. Talvez essa seja uma das explicações para o mais 
recente relatório da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 
Económico (OCDE) (9) que conclui que a classe média está em declínio 
naquilo que considera ser um sintoma do empobrecimento generalizado da 
sociedade e que em consequência significa o risco de queda na pobreza das 
pessoas consideradas neste grupo. Com o impacto dos anos de crise, entre 
2007 e 2015, mais de metade das pessoas situadas na classe média-baixa 
perderam 20% ou mais do seu rendimento, enquanto na média-média e na 

 (8)  Acedido em 1 de junho 2018: http://www.usporto.pt/images/usporto/ie/ie_02_12_
USP.pdf.

 (9)  Acesso em 13 de junho de 2019: http://www.oecd.org/social/under-pressure-the-s-
queezed-middle-class689afed1-en.htm
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média-alta perderam 33,6% e 32,9% respetivamente. Mesmo considerando 
que a designação de “classe média” pode ser facilmente questionada através 
de uma análise onde a origem social e a situação face ao sistema produtivo 
é determinante, as conclusões do relatório da OCDE traduzem-se no título 
do documento: “Sob pressão: a classe média em declínio.” Mesmo consi-
derando que nesta “classe média” estão incluídas as famílias que dispõem 
de um rendimento anual entre 9854 e 26 278 euros em situações bastante 
díspares, estes dados tornam claro que a tendência é generalizada através 
do alargamento do fosso social e da falência comprovada, uma vez mais, das 
políticas redistributivas. 

Para quem trabalha, o futuro parece estar subjugado pelo presente imediato 
e pelas necessidades quotidianas. A construção de projetos ancorados num 
tempo que está para vir não depende mais de uma estabilidade profissional 
improvável, como improvável é o emprego que confere salário e direitos atra-
vés das condições legais estabelecidas. A instabilidade permanente, a dúvida 
sobre a continuidade do contrato, a submissão a regras de intensificação da 
exploração são condições generalizadas da forma como se trabalha na atuali-
dade em grande parte do mundo. Para quem cresceu no mito do capitalismo 
amaciado pelo contrato social do pós-guerra, ou para aqueles que tiveram 
esperança de que a modernização tecnológica libertasse a humanidade das 
piores e mais mecânicas tarefas, aí estão os entregadores de comida mon-
tados na sua bicicleta ou os operadores de call centre em sotaques globais a 
demonstrar que o futuro das relações laborais pode ter o declive do abismo. 
Um abismo, apesar de tudo, ainda com oportunidades para inverter a queda 
e ganhar terreno firme para os pés. Em Barcelona, o fumo negro das caixas 
térmicas incendiadas pelos colegas de Pujan é um sinal dessa possibilidade. 

Se a história não é um longo rio tranquilo, mas um lugar de experiência 
e de conflito cuja temporização é responsável pela aceleração do mundo 
moderno como o conhecemos (Koselleck, 2016, 41), a realidade social não 
pode constituir nunca matéria de um tempo uniforme e contínuo. O mundo 
atual da globalização hegemónica que fez, e faz ainda, correr rios de tinta na 
sua crítica ou adesão entusiasta cruza-se e sobrepõe-se em permanência nas 
relações económicas que constituem a multiplicidade do mundo e das suas 
bifurcações. Olhar para as práticas que o podem vir a transformar será uma 
das urgências deste tempo.
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A “GERINGONÇA” E O FUTURO DO ESTADO 
“SOCIAL” (1)

Jorge Fontes (2) e Raquel Varela (3)

Portugal tem sido apresentado nos media internacionais como um exemplo 
do êxito da recuperação económica operada após a intervenção da troika, em 
contraste com o caso grego. É também retratado como um caso de sucesso 
em boa parte da esquerda internacional, que elogia o apoio parlamentar ofe-
recido pelo BE e o PCP a um governo do PS, para afastar a aliança de direita 
da governação. Neste capítulo analisaremos criticamente os resultados dessa 
opção, as possibilidades de exportação desse modelo, e os desafios e perspe-
tivas que se colocam ao futuro da “geringonça” e de Portugal.

Os anos da troika e a luta social
Após vários pacotes de austeridade, o Governo socialista chefiado por José 
Sócrates (atualmente preso na sequência de escândalos de corrupção) assina 
um Memorando de Entendimento com a chamada troika (Comissão Europeia, 
Banco Central Europeu, FMI) a 17 de maio de 2011. O programa de medidas, 
ultra “austeritário”, incluía cortes na administração pública, educação, saúde, 

 (1)  Este texto foi terminado em agosto de 2019. Na data da sua publicação, em finais de 
2019, já terão decorrido eleições legislativas e saber-se-á se existirá uma geringonça 2.0 
ou não. Seja como for, o substancial dos argumentos aqui apresentados manterá, cremos, 
por inteiro a sua validade. 

 (2)  Jorge Fontes é investigador no Instituto de História Contemporânea. É autor de várias 
publicações, podendo destacar-se Setenave: revolução, nacionalização, privatização (Par-
sifal, 2018) e a cocoordenação de Entre outubro e abril: Estudos sobre Trabalho, Revoluções 
e Movimentos Sociais no século XX (Húmus, 2018).

 (3)  Raquel Varela é coordenadora do Grupo de História Global do Trabalho do Instituto 
de História Contemporânea e investigadora do Instituto de História Social de Amsterdão.  
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congelamento de salários e pensões, aumento de impostos sobre o consumo 
(IVA), redução do subsídio de desemprego, facilitação dos despedimentos, 
adoção do “banco de horas” nas empresas, reformas no mercado de habi-
tação, liberalização dos mercados de eletricidade e gás, e um conjunto de 
privatizações em setores estratégicos, abrangendo transportes (ANA, TAP e 
comboios de carga CP), energia (GALP, EDP e REN), comunicações (CTT) 
e seguros, bem como empresas de menor dimensão.

O novo governo, resultado das eleições legislativas de 5 de junho de 2011, 
é formado pela aliança de direita de PSD e PP, e o novo primeiro-ministro 
Passos Coelho anuncia a intenção de “ir para além da troika”. As consequên-
cias sociais da crise são devastadoras: o desemprego dispara para os 16,2% 
em 2013, calcula-se que cerca de meio milhão de pessoas emigram (num país 
de cerca 10 milhões), a divida externa líquida atinge 104,3% do PIB em 2014, 
o PIB cai (-1,83 em 2011, -4,03 em 2012, -1,13 em 2013), a formação bruta 
de capital fixo contrai-se (de 36.937,7 em 2010 para 25.122,0 em 2013) (4).

O ciclo de protestos foi o maior desde o período revolucionário. A 15 
de outubro de 2011, dezenas de milhares de manifestantes, convocados pela 
chamada plataforma 15O (reunindo diferentes coletivos) marcham até ao 
Parlamento, afastando o cordão policial e ocupando as escadarias do hemi-
ciclo. Em 24 de novembro desse ano a CGTP convoca uma bem-sucedida 
greve geral, que apresenta a novidade de, ao contrário do habitual, contar 
também com uma manifestação até à frente do Parlamento, na qual após a 
retirada da central sindical, os restantes manifestantes voltam a tentar invadir 
as escadarias, o que se traduz em confrontos com as forças policiais.

A 22 de março de 2012, a CGTP volta a convocar nova greve geral. Para 
esse dia são também marcadas outras manifestações, pela Plataforma 15O 
e grupos anarquistas. O ambiente social fervilhava. Em Lisboa sucedem-se 
confrontos entre a polícia e grupos de manifestantes, um cenário relativa-
mente inédito de violência urbana.

Um protesto convocado pelas redes sociais para 15 de setembro 2012, 
sob o mote “Que se lixe a troika!”, cruza-se com o protesto contra a recém 
anunciada redução da TSU (taxa social única) das empresas para a Segurança 
Social em 5,75% e concomitante aumento da contribuição dos trabalhadores 
em 7%, reunindo aproximadamente meio milhão de pessoas em Lisboa, apro-
ximadamente um milhão em todo o País (cerca de 10% da população total). 

 (4)  Pordata, base de dados Portugal Contemporâneo (2019). Disponível em: https://
www.pordata.pt/Home. Acesso em 22 de julho de 2019.
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Uma parte do cortejo que se encontrava na Praça de Espanha avança para a 
sede do Parlamento em São Bento, registando-se confrontos com a polícia 
nas escadarias. O Governo, a braços com uma grave crise, desiste da medida.

Segue-se um forte período de lutas. A 21 de setembro dez mil manifes-
tantes reúnem-se em frente do palácio de Belém, onde se reunia o Conselho 
de Estado. A 29 de setembro, a CGTP reúne dezenas de milhares de pes-
soas numa concentração no Terreiro do Paço. No dia 5 de Outubro, uma 
manifestação sob o mote “Invasão ao Parlamento!” dirige-se a São Bento e 
por entre disparos de petardos voltam a registar-se recontros com as forças 
policiais. A 13 de outubro o coletivo “Que se Lixe a Troika” (QSLT) organiza 
um evento cultural na Praça de Espanha com a presença de vários artistas. 
A 15 de outubro, data da discussão do Orçamento de Estado, ocorre uma 
manifestação de “Cerco ao Parlamento”, em que sucessivos confrontos com 
a polícia acabam na formação de uma fogueira nas escadarias, uma parte da 
manifestação sobe a Calçada da Estrela rumo à residência oficial do primeiro-
-ministro arremessando pedras e garrafas, sucedendo-se uma carga policial.  

A 31 de outubro, dia da aprovação do Orçamento de Estado, convergem 
no Parlamento manifestações da CGTP, do QSLT, vários movimentos de 
esquerda, e do Sindicato dos Estivadores de Lisboa, que, não estando filiado 
nas centrais sindicais, com um forte fundo de greve e a braços com uma luta 
contra a nova lei dos portos, ao longo deste período introduz uma nova radi-
calidade nos protestos, quer pela afirmação de uma perspetiva eminentemente 
classista em protestos relativamente heterogéneos na sua composição social, 
contagiando os setores mais “radicais”, quer pela multiplicação do rebenta-
mento de petardos, que conferiam aos protestos um certo tom de “guerra 
social” em acentuado contraste com as manifestações “ordeiras” e pacíficas 
organizadas pela CGTP a que o País se tinha habituando. 

É convocada pela CGTP uma greve geral para 14 de novembro, que 
começa com repressão policial a vários piquetes de greve pela madrugada. 
No Parlamento, pelo fim do dia, após a central sindical dar ordem de retirada, 
numa praça ainda cheia, os manifestantes retiram as grades lá postas pela 
polícia e uma parte atira durante cerca de uma hora pedras, garrafas e todo 
o tipo de objetos contra o corpo de intervenção. Segue-se uma carga policial 
brutal, alastrando-se confrontos por todas as artérias adjacentes, marcada por 
focos de resistência, repetidas cargas e prisões arbitrárias, inclusive de meros 
transeuntes. A quase unanimidade da opinião publicada, media e partidos 
políticos (incluindo PCP e BE) vira-se contra os manifestantes “desordeiros”. 
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Em 2013, não voltam a verificar-se manifestações gigantescas, embora 
os protestos setoriais alastrem, com protestos/greves de trabalhadores das 
finanças, aeroportos, transportes, militares, estudantes, recolha de lixo, 
estaleiros navais, por exemplo, e a 27 de junho realiza-se nova greve geral. 
Contudo, o refluxo confirma-se quando a CGTP, que tinha convocado uma 
manifestação que iria atravessar a Ponte 25 de Abril sobre o rio Tejo, cede à 
proibição do Ministério da Administração Interna após um primeiro momento 
de desafio, desmoralizando o “movimento social como um todo” (5). Em 2014, 
a conjugação da válvula de escape da emigração de cerca de meio milhão de 
portugueses, um relativo refrear das “contrarreformas”, uma ligeira retoma 
económica e o desgaste dos movimentos sociais contribuem para um signi-
ficativo arrefecimento da luta social.

A geringonça: “unidade das esquerdas” ou “unidade nacional”?
Apesar das mais amplas mobilizações e ciclo de protestos e greves desde o 
período revolucionário, o movimento social falhou na tarefa de derrubar o 
Governo. Assim sendo, nas eleições legislativas de 4 de outubro de 2015, a 
aliança de direita foi a força política mais votada, com 38,5%, seguida pelo 
PS (32,3%), BE (10,2%) e CDU (8,3%), o que correspondia a 121 deputados 
para a coligação de direita, 85 para PS, 19 para BE e 17 para CDU.

Contudo, um cenário inédito começou a desenhar-se: se as forças de 
“esquerda” se unissem seria possível retirar a direita do governo. Parecia 
altamente improvável, por nunca ter antes sucedido na história da demo-
cracia portuguesa. 

Que fatores possibilitaram esta mudança inovadora? Da parte do PS, a 
liderança de António Costa necessitava de garantir a chefia do governo, pois 
caso contrário, com toda a probabilidade, perderia a liderança do seu partido, 
após os dececionantes resultados obtidos. Enfrentando a oposição de uma 
forte corrente interna e colhendo as experiências da hecatombe dos partidos 
socialistas a nível europeu, Costa partiu para negociações. 

Da parte do PCP, tratava-se da concretização da sua política histórica de 
“maioria de esquerda”. A retirada do poder à direita permitiria manter vários 
pontos do poder sindical do partido, que se encontravam sob forte ataque e 

 (5)  Marx, K. (1869). Letter from Marx to Engels in Manchester, December 11, 1869. Dis-
ponível em: https://www.marxists.org/archive/marx/works/1869/letters/69_12_10-abs.
htm. Acesso em 18 de julho de 2019.
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ameaça com o prosseguimento do governo da direita. Domingos Abrantes, 
em entrevista ao Observador, reclama os créditos da solução adotada: “Fomos 
nós que pusemos o problema de o PS formar governo, isso é irrecusável. A 
baliza foi colocada por nós, o mérito cabe-nos a nós.” (6) 

Quanto ao BE, vindo de uma trajetória de queda eleitoral e acossado pelo 
aparecimento na campanha eleitoral do partido Livre com uma linha mais 
clara de unidade com o PS, seca o crescimento deste último com a disponi-
bilidade afirmada pela sua candidata Catarina Martins, em plena campanha 
eleitoral, para viabilizar um governo PS.

De um ponto de vista mais geral, a “geringonça” só foi possível devido 
à magnitude da crise e das medidas draconianas adotadas pelo Governo de 
Passos Coelho, que provocaram na generalidade dos militantes, ativismo e 
eleitorado de esquerda uma tal vontade de retirar a direita do poder que pro-
moveu o instinto unitário. Foi um subproduto das enormes mobilizações de 
massas que criaram as condições necessárias à concretização de uma solução 
inédita. Mas foi também o reflexo da incapacidade de derrube antecipado do 
Governo, na rua, apesar da dimensão dos ataques aos direitos sociais. Deste 
modo, seriam a lógica interpartidária, o calendário eleitoral e o arranjo ins-
titucional parlamentar a ditar a nova solução.

Algumas medidas adotadas em resultado dos acordos assinados foram 
a reposição de salários e do horário de 35 horas na administração pública, 
reposição de feriados retirados, congelamento das privatizações em curso na 
área dos transportes, aumento do salário mínimo nacional para 600 euros até 
ao fim da legislatura, abono de família e complemento solidário para idosos, 
manuais gratuitos para o ensino primário, redução do IVA da restauração, 
aumento da tarifa social de energia a 700 000 famílias, abertura do processo 
de regularização de precários no Estado.

A eleição de um Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, a 
24 de janeiro de 2016, com um teor populista, apoiado pela direita, mas com 
um discurso de distanciamento face ao anterior Governo e uma linha clara 
de não antagonismo à “geringonça”, apostando num discurso de conciliação 
nacional e acalmia, reconstrói uma espécie de amplo bloco central, no qual 
PSD e CDS obtêm a sua representação política no palácio de Belém, man-
tendo-se o acordo das esquerdas no Parlamento. 

 (6)  Observador (2016). Domingos Abrantes em entrevista. Disponível em: https://obser-
vador.pt/especiais/domingos-abrantes-entrevista-portugal-democratico-varias-ironias-
-delas-reciclagem-fascistas/. Acesso em 20 de julho de 2019.
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Sendo Portugal uma República constitucional unitária semipresidencia-
lista, formou-se assim, mais do que uma “frente popular de esquerda”, um 
arranjo de “concentração nacional”. A gravidade da crise propiciou uma res-
posta defensiva do sistema político. Os extremos foram secados e integrados 
na unidade nacional. A grande novidade foi que a teoria e prática do “arco 
da governação” restrita a apenas três partidos europeístas abriu as portas à 
possibilidade de apoio parlamentar dos “partidos de protesto”, em troca da 
conservação da paz social.

O apoio da geringonça ao governo PS, que por sua vez negoceia e recebe 
o apoio parlamentar da direita em algumas matérias fundamentais, reforçou 
uma característica central do sistema político da II República: o papel de 
charneira dos socialistas.

Uma exportação da “geringonça”?
Após um período inicial de desconfiança, o caso português passou a ser 
elogiado pelos principais media internacionais, pois, como refere um dos 
principais porta-vozes da finança global, o Financial Times, trata-se de “uma 
raridade na zona euro: um governo liderado por socialistas que realizou uma 
consolidação orçamental com a popularidade em alta” (7).

Se “resulta”, poderá ser adotado noutros países? Três membros da direção 
do BE, eleitos na lista maioritária que obteve 79,7% dos votos na Convenção 
de 2016, entraram em polémica com Catarina Príncipe (membro de uma cor-
rente minoritária), a propósito de um texto seu publicado na revista Jacobin, (8) 
considerando existir um “não-modelo português, já que as circunstâncias 
foram tão peculiares que nenhuma generalização é possível” (9).

Contudo, mais recentemente, o líder histórico do BE e atual conselheiro 
de Estado, Francisco Louçã, afirmou que: “O que há de novo na esquerda 

 (7)  Sol (2017). Financial Times elogia Portugal: É uma raridade na Zona Euro. Disponível 
em: https://sol.sapo.pt/artigo/581029/financial-times-elogia-portugal-e-uma-raridade-
-na-zona-euro. Acesso em 7 de julho de 2019.

 (8)  O artigo em causa foi traduzido pelo partido MAS, podendo ser consultado no seguinte 
link: http://mas.org.pt/index.php/nacional/nacional/1586-o-mito-portugues.html

 (9)  Rola, M. et al (2018). Lições, e não mitos, sobre o não-modelo português. Rede 
Anticapitalista. Disponível em: https://redeanticapitalista.net/licoes-e-nao-mitos-so-
bre-o-nao-modelo-portugues/. Acesso em julho 8, 2019. 
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europeia com sucesso são imitações do Bloco” (10), apresentando os casos da 
Alemanha, França e Espanha como exemplo. 

Um dos intelectuais que maior ênfase tem colocado no “pioneirismo” e 
necessidade de exportação do modelo da geringonça para outras latitudes 
tem sido o sociólogo Boaventura Sousa Santos. Num livro recente, jus-
tamente intitulado “Esquerdas do mundo, uni-vos”, analisa vivermos um 
tempo histórico marcado por um “interregno” no qual ainda não se definiu 
o “novo mundo” pós crise financeira (2008-2011) (11). Para o caracterizar, o 
autor recorre a uma conceção original e alargada de “fascismo social”, que 
se traduziria em diferentes formas (fascismo de apartheid social, fascismo 
contratual, fascismo territorial, fascismo financeiro, fascismo da inseguran-
ça) (12). Deste modo, convoca com “urgência a necessidade de as esquerdas 
se unirem para salvaguardar o único campo político em que hoje admitem 
lutar pelo poder, o campo democrático”.

O Governo luso seria assim “pioneiro”, mas pouco conhecido, porque 
“Portugal é um país pequeno” e a solução política é contrária aos dois gran-
des inimigos da democracia que dominam os media, o neoliberalismo e o 
capital financeiro global (13).

Em artigo publicado no Público, os sociólogos Ruy Braga e Elísio Estanque 
argumentam que o Brasil “necessita de uma ‘saída portuguesa’. Precisa de 
uma ‘geringonça’”. Para tal efeito, o PT deveria “dar uma guinada radical à 
esquerda”, e “romper com tudo aquilo que, na sua essência, deu errado no 
passado recente”. Contudo, sendo os autores a analisar ser a própria liderança 
de Lula da Silva a posicionar-se contra essa articulação, o desejo torna-se, a 
nosso juízo, incongruente com a caracterização (14). 

Em encontro bilateral de António Costa com Pedro Sánchez, a 2 de julho 
de 2018, o primeiro defendeu que “cada país tem a sua realidade política, que 
claramente não é exportável”, e o segundo reconheceu: “Inspirei-me muito 

 (10)  Jornal Económico (2019). Francisco Louçã: “O que há de novo na esquerda europeia 
com sucesso são imitações do Bloco”. Disponível em: https://jornaleconomico.sapo.pt/
noticias/francisco-louca-o-que-ha-de-novo-na-esquerda-europeia-com-sucesso-sao-i-
mitacoes-do-bloco416888. Acesso em 8 de julho de 2019. 

 (11)  Santos, B. S. (2018). Esquerdas do mundo, uni-vos! São Paulo: Boitempo, p. 25.

 (12)  Idem, p.29.

 (13)  Idem, p.41.

 (14)  Braga, R. & Estanque, E. (2017). Uma “geringonça” para o Brasil? Público. Disponível 
em: https://www.publico.pt/2017/07/11/mundo/opiniao/uma-geringonca-para-o-bra-
sil1777735. Acesso em julho 8, 2019. 
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na ação política de Costa à frente do Governo de Portugal. Creio que ele está 
a liderar um projeto progressista, modernizador e europeísta” (15).

No Congresso do Partido Socialista Europeu, realizado em Lisboa nos dias 
7 e 8 de dezembro de 2018, no qual se elegeu o holandês Frans Timmermans 
para candidato a presidente da Comissão Europeia, António Costa aproveitou 
o momento para “vender” o modelo português aos seus congéneres euro-
peus. Segundo o primeiro-ministro: “Há três anos muitos disseram que nos 
estávamos a isolar da Europa”, mas “estamos mais no centro do continente 
do que há três anos e demonstrámos que era possível virar a página da auste-
ridade sem sairmos do euro”, tendo-se contrariado a “receita neoliberal” (16).

Também na Argentina, envolvida em mais uma crise com o FMI, dis-
cute-se o chamado camino portugués, ou seja, um exemplo de um caso de 
sucesso após a intervenção externa, seja pelos proponentes de uma via de 
investimento estrangeiro (Macri) ou pelo estímulo ao consumo interno 
(Kirchnerismo) (17).  

Contudo, a geringonça só possui em escala histórica “originalidade” por 
se realizar em Portugal, país onde, fruto das vicissitudes do processo revo-
lucionário, as esquerdas socialista, comunista e radical se cindiram em três 
campos antagónicos. A “maioria de esquerda” a que o PCP apelava desde 
1976 existiu de facto eleitoralmente até 1980, mas nunca se traduziu numa 
maioria governativa. Foi necessário reciclagem de gerações e experiências 
históricas para “cair o muro de Berlim” das esquerdas portuguesas, na expres-
são de António Costa.

Com efeito, desde um ponto de vista comparativo, a experiência lusitana 
pouco tem de original. Como assinala o sociólogo André Freire, após o fim 
da Guerra Fria (1989-2015), em doze países (Chipre, Dinamarca, Espanha, 
Finlândia, França, Grécia, Irlanda, Islândia, Itália, Noruega, Portugal e Suécia) 
houve governos (num conjunto de soluções governativas em cerca de 26 anos) 

 (15)  Diário de Notícias (2018). Pedro Sánchez assume inspiração na geringonça portu-
guesa. Disponível em: https://www.dn.pt/poder/interior/pedro-sanchez-assume-inspi-
racao-na-geringonca-portuguesa9541047.html. Acesso em 9 de julho de 2019. 

 (16)  Observador (2018). Costa vende modelo português aos socialistas europeus como 
receita para ganhar eleições. Disponível em: https://observador.pt/2018/12/08/costa-
-vende-modelo-portugues-aos-socialistas-europeus-como-receita-para-ganhar-eleicoes/ 
Acesso em julho 7, 2019. 

 (17)  La Nación (2019). Andres Malamud. “Para la Argentina es imposible aplicar el 
modelo portugués”. Disponível em: https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/andres-ma-
lamud-para-argentina-es-imposible-aplicar-nid2242067. Acesso em 6 de julho de 2019.  
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com a participação de partidos da esquerda “radical” (renovadores comunis-
tas, socialistas de esquerda, alianças verdes-vermelhas, verdes, etc.), fossem 
eles governos da esquerda plural ou governos arco-íris (18), num fenómeno que 
Luke March caracteriza como a passagem dos partidos de extrema-esquerda 
do marxismo para o mainstream (19).

A geringonça e o estado “social” 
Até as autoridades europeias reconheceram a “eficácia” da resposta por-
tuguesa à crise, ao elegerem o ministro das Finanças português, Mário 
Centeno, à condição de presidente do Eurogrupo. O comissário europeu 
para a Economia e Finanças, Pierre Moscovici, chegou a descrevê-lo como 
“o Ronaldo das finanças portuguesas” (20). A revista The Banker, do Financial 
Times, elegeu Centeno como o Finance Minister of the Year 2019 na Europa. 
Tratou-se de uma unusual choice: “o primeiro líder do Eurogrupo de um país 
do Sul e o primeiro de um país resgatado durante a crise financeira”. Como 
sublinha, a sua “primeira prioridade foi reestruturar e capitalizar quatro dos 
cinco maiores bancos de Portugal em 2016 e 2017.” (21)

O último Orçamento de Estado aprovado pela geringonça foi em 2019. 
Após reuniões de negociação com o PS, os dois partidos anunciaram à comu-
nicação social, separadamente, os acordos alcançados. O PCP comunicou ter 
chegado a acordo para o alargamento das condições de acesso à reforma de 
trabalhadores com longas carreiras contributivas, atribuição de manuais esco-
lares gratuitos nos 12 anos de escolaridade obrigatória, apoio extraordinário 
a desempregados de longa duração, aumento das pensões de reforma, reforço 
do abono de família e descida das tarifas da luz. Por sua vez, o BE divulgou 
acordo para descida do preço das propinas máximas no ensino superior (de 

 (18)  Freire, A. (2017). Para lá da “Geringonça”. O governo de esquerdas em Portugal 
e na Europa. Lisboa: Contraponto, p. 66.
 (19)  March, L. (2008). Contemporary Far Left Parties in Europe. From Marxism to the 
Mainstream? Berlim/Bona: Fundação Friedrich Ebert.

 (20)  Jornal de Negócios (2018). Moscovici: Centeno é o “Ronaldo da economia portuguesa” 
e “marcou um golo no seu primeiro jogo”. Disponível em: https://www.jornaldenegocios.
pt/economia/europa/detalhe/moscovici-centeno-e-o-ronaldo-da-economia-portugue-
sa-e-marcou-um-golo-no-seu-primeiro-jogo. Acesso em julho 9, 2019. 

 (21)  The Banker (2019). Finance Minister of the Year 2019. Disponível em: 
https://www.thebanker.com/Awards/Finance-Minister-of-the-Year/Finan-
ce-Minister-of-the-Year2019?ct=true. Acesso em 8 de julho de 2019.
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1068 euros para 856 euros, uma descida de 212 euros), redução do IVA do 
espetáculo dos 13% para os 6%, redução do IVA na potência contratada de 
eletricidade de 23% para 6%, e antecipação do regime de acesso às pensões 
para longas carreiras contributivas.

Outro exemplo positivo prende-se com a taxa de desemprego, que des-
ceu para 7,0% (20,3% nos jovens até 24 anos) em 2018, após registar valores 
de 16,2% em 2013, 13,9% em 2014, 12,4% em 2015, 11,1% em 2016 e 8,9% 
em 2017 (22).

Contudo, argumentamos, apesar de elementos positivos de recuperação 
económica, obtidos num contexto externo favorável – como o programa 
de Quantitative Easing (QE), de compra de obrigações do BCE e a descida das 
taxas de juro (atingindo níveis negativos de emissão de dívida pública a curto 
prazo) –, as dificuldades estruturais da economia portuguesa agravaram-se. 

A espada de Dâmocles da dívida pública continua a pairar sobre a cabeça 
do País. A dívida pública nominal bate recordes, superando os 251 mil 
milhões de euros (23). Valor que na sua aparência é uma dívida – que apela à 
honestidade dos trabalhadores para a pagarem –, mas na sua essência é uma 
renda fixa de capital.

O grau de penetração do capital estrangeiro na economia intensifica-
-se, na banca privada (Santander: 100%, BPI: 95,9%, BCP: 54,8%, BES/
Novo Banco: 47,3%), nos seguros (Fidelidade: 85%, Tranquilidade: 100%), 
nas principais empresas de eletricidade (EDP: 90%), de gestão do sistema 
elétrico e de gás natural (REN: quase 100%), produção, distribuição e refi-
nação de petróleo e gás natural (GALP: 57,2%). Nas comunicações (CTT) 
e telecomunicações (Portugal Telecom) a presença é de 100%. Na gestão 
das infraestruturas rodoviárias, a Brisa é detida a 40,5%, o principal porto 
em Sines é detido por um consórcio de Singapura, a gestora dos aeroportos 
(ANA) foi concessionada, na totalidade, por meio século. O mesmo cená-
rio pode ser encontrado nos transportes aéreos, marítimos, rodoviários e 
metropolitano, no setor das minas, na indústria cimenteira, de pasta de papel 
e papel, siderúrgica, vidreira (24).

 (22)  CIP (2019). Envolvente empresarial: Síntese de conjuntura, 2º trimestre 2019, p. 29.

 (23)  Visão (2019). A dívida pública está a bater recordes. Isso importa? Disponível 
em: http://visao.sapo.pt/exame/2019-01-07-A-divida-publica-esta-a-bater-recordes.-
-Isso-importa. Acesso em 8 de julho de 2019. 

 (24)  O Militante (2015). Privatizações em Portugal. Um crime de alcance histórico. 
Disponível em: http://www.omilitante.pcp.pt/pt/337/Economia/978/Privatizações-em-
-Portugal-Um-crime-de-alcance histórico.htm?tpl=142.  Acesso em 6 de julho de 2019.
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A recuperação económica, assente no boom do turismo, através da expan-
são do alojamento local, em plataformas como o airbnb, criou uma crise de 
habitação, com os moradores dos centros históricos de Lisboa e Porto, após 
o descongelamento das rendas (medida não revertida) a serem despejados e 
os preços a subirem vertiginosamente, sendo o custo de um apartamento de 
duas assoalhadas na capital portuguesa aproximadamente o equivalente ao 
salário médio real português de 887 euros (25), valor abaixo do recentemente 
aprovado salário mínimo espanhol de 900 euros.

O PIB registou uma taxa de crescimento de 2,1% (no primeiro trimes-
tre de 2018), a sexta pior entre os 27 países com dados disponíveis na União 
Europeia (26). O investimento público caiu de 2,2% do PIB em 2015, para 
1,5% em 2016, antes de atingir 1,8% em 2017 (27). Em 2019 foi o mais fraco 
da Europa (28).

O salário mínimo abrange 750 000 pessoas e 40% dos novos contratos (29) 
e os impostos dos setores qualificados pagam as taxas sociais a que os pobres 
hoje, mesmo trabalhando, são (indignamente) obrigados a recorrer: subsídio 
social de desemprego, taxa da eletricidade reduzida… A cada dia os pobres 
têm de fazer prova da sua pobreza e aceitar estender a mão ao Estado. Ora o 
Estado social deveria ser universal. As transferências são focalizadas: ajudam 
a perpetuar a pobreza, ainda que no curto prazo a aliviem.

O Estado regula a flexibilização laboral, criando um emaranhado de leis, 
estágios, etc. (e não, como se diz erradamente, promovendo a “desregula-
mentação”, porque a flexibilidade é profundamente regulada pelo Estado), 

 (25)  Correio da Manhã (2018). Salário médio real está nos 887 euros. Disponível em: 
https://www.cmjornal.pt/economia/detalhe/salario-medio-real-esta-nos887-euros 
Acesso em  7 de julho de 2019. 
 (26)  CIP (2018). Envolvente Empresarial: Análise de conjuntura, 2º trimestre de 
2018, p. 4.
 (27)  Teles, N. (2018). The Portuguese Illusion. Jacobin. Disponível em: https://www.
jacobinmag.com/ 2018/07/portugal-left-bloc-eurozone-austerity-eu. Acesso em 14 de 
julho de 2019.

 (28)  Diário de Notícias (2019). Governo sacrifica investimento público. Disponível em:  
https://www.dn.pt/edicao-do-dia/08-mai2019/interior/governo-sacrifica-investimen-
to-publico-e-peso-no-pib-e-agora-o-mais-fraco-da-europa10872794.html. Acesso em 
9 de julho de 2019.

 (29)  Jornal de Negócios (2018). Salário mínimo abrange 757 mil pessoas e 40% dos novos 
contratos. Disponível em: https://www.jornaldenegocios.pt/economia/emprego/deta-
lhe/salario-minimo-abrange757-mil-pessoas-e40-dos-novos-contratos. Acesso em  12 
de julho de 2019. 
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que promove e cria a precariedade e o desemprego. Substitui-se ao tradi-
cional conflito patrão-trabalhador, assumindo pela via de leis gerais (horas 
extraordinárias, estágios não remunerados, regulação do banco de horas, 
etc.) os cortes na massa salarial (cortes diretos e indiretos); usa dinheiros 
públicos para sustentar diretamente os negócios privados (saúde privada, 
banca privada, entre outros). 

O Estado realmente existente, isto é, um Estado capitalista, integrado na 
União Europeia, nas missões militares da NATO e na divisão internacional 
do trabalho, mantém-se o mesmo. O Governo da geringonça, não travou, 
antes acentuou a erosão do Estado “social”, ou seja, o salário social: as pes-
soas pagam impostos e contribuições sociais que querem ver restituídos em 
serviços públicos que o Estado não dá, devolve. 

Deste modo, assiste-se a uma erosão dos serviços públicos, como na saúde. 
Eugénio Rosa demonstra que nos primeiros cinco meses de 2019 as receitas 
do Serviço Nacional de Saúde aumentaram 2,9% e as despesas cresceram 
5,4%. Como consequência, o saldo negativo cresceu 85,7% pois passou, entre 
2018 e 2019, de -122,5 milhões para -227, 5 milhões. Como refere Eugénio 
Rosa, o SNS só consegue funcionar com base no endividamento crescente (30).   

A gestão assistencialista do desemprego, a recapitalização de empresas, 
a titularização do fundo da Segurança Social, a mercantilização das funções 
sociais do Estado, a própria gestão da força de trabalho em sede de concer-
tação social, todas estas mudanças foram feitas tendo por epicentro o reforço 
do Estado e do seu papel, na dupla vertente de regulador e financiador cada 
mais presente, e não pela sua ausência, como erradamente se atribui à cha-
mada “fase neoliberal”. O Estado não tem diminuído. Pelo contrário, tem-se 
reforçado, não já apenas nas vertentes política e militar, mas claramente na 
dimensão económica, atuando como um peso central contracíclico, ou seja, 
criando as medidas para recuperar a desvalorização dos ativos (propriedades, 
títulos, rendas, etc.).

 (30)  Rosa, E. (2019). Como Centeno conseguiu o “milagre” de um saldo orçamen-
tal consolidado positivo à custa da continuação da degradação dos serviços públicos. 
Estudo disponível em: https://www.eugeniorosa.com/ Sites/eugeniorosa.com/Docu-
mentos/2019/32-2019-milagre-orcamental-Centeno.pdf 
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Conclusão
Até ao momento a “geringonça” parece funcionar bem. O Partido Socialista 
evitou a sorte dos seus congéneres francês ou grego, BE e PCP aprovam os 
orçamentos de Estado e tentam capitalizar, rivalizando entre si, o crédito das 
“medidas positivas” aprovadas. 

Segundo a moção vencedora na XI Convenção do BE:

o acordo prova que, historicamente, o PS só não encontrou entendimentos 
à esquerda porque preferiu pactos à direita, prática a que voltou logo após a 
mudança de liderança do PSD. A ausência histórica de entendimentos à esquerda 
não foi defeito da esquerda. Foi feitio do PS. Durante 4 anos, em contrapartida, o 
Bloco foi uma força estável, de exigência e de garantia. As obrigações do acordo 
foram desenvolvidas pelo Bloco de Esquerda até aos limites estabelecidos pelo 
PS e pela sua obediência à União Europeia (31).

A sua líder Catarina Martins, em entrevista, quando questionada sobre 
“uma nova geringonça”, respondeu que a “política depende da relação de 
forças” pelo que “também em 2019 as soluções serão aquelas que correspon-
derem à relação de forças em presença e à específica conjuntura”. Sobre a 
disponibilidade do BE para integrar o Governo, retorque que “tudo depende 
da relação de forças”. Em 2015 o “Partido Socialista não tinha ganho as elei-
ções, mas claramente era bastante mais forte do que o Bloco de Esquerda 
ou do que o PCP e portanto não seria equilibrado um governo com mais do 
que uma força”. Mas no “futuro, outras relações de força podem determinar 
outras soluções e nós cá estaremos para ver” (32). 

Também o PCP tem colocado a tónica na necessidade de se evitar uma 
maioria absoluta do PS. Segundo Jerónimo de Sousa, “se é para conseguir 
melhores condições de vida dos trabalhadores e do povo, naturalmente que 
contarão com o PCP nas diversas formas institucionais que podem existir”. 
O discurso também se alinha pela relação de forças parlamentar: “antes de 

 (31)  Bloco de Esquerda (2018). Debates, Moção A, XI Convenção BE, p. 24.

 (32)  Diário de Notícias (2018). Catarina Martins: “Todas as pensões terão aumento em 
2019”. Disponível em: https://www.dn.pt/edicao-do-dia/30-set2018/interior/catari-
na-martins-todas-as-pensoes-terao-aumento-em2019--9927140.html Acesso em 18 de 
julho de 2019. 
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discutirmos o futuro Governo, temos de discutir, naturalmente, a nova arru-
mação de forças que resultará das eleições de outubro”. (33)

Com os dois principais partidos de esquerda com mais peso nos sindicatos, 
comissões de trabalhadores e movimentos sociais a apoiar os Orçamentos de 
Estado, Portugal tem vivido um período relativamente único de “paz social”, 
não existem greves gerais nem mobilizações populares de monta, reinando 
uma grande acalmia, o ministro das Finanças é o presidente do Eurogrupo, 
o País é elogiado repetidamente nos grandes media da finança internacio-
nal e a “geringonça” é vista na generalidade da esquerda mundial como um 
“caso de sucesso”.

Um excelente sintoma da acalmia verificada pode ser atestado pelo facto 
de, a 16 de abril de 2018, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, 
ter afirmado, numa conferência na Universidade Carlos III, em Madrid, que 
a “extrema-esquerda não existe mais em Portugal”. (34)

O futuro da geringonça é ainda relativamente incerto no momento em 
que escrevemos este capítulo. Não obstante, para além da temporalidade 
curta ou conjuntural e do domínio da política parlamentar, cerca de quatro 
anos após o começo da geringonça, as bases da recuperação económica são 
frágeis, derivadas sobretudo do ambiente externo favorável, Portugal está 
hoje mais vulnerável aos efeitos de uma crise económica internacional e o 
Estado “social” encontra-se em degradação acentuada.
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A LEI LABORAL PORTUGUESA NO PERÍODO DA 
DEMOCRACIA CONSTITUCIONAL (1976-2011): UMA 
NOTA ESSENCIAL

Eduardo Petersen

Introdução
Lei laboral e mercado de trabalho são concretizações da relação mais ampla 
entre lei e realidade. Embora o direito seja ele mesmo uma realidade autónoma 
por necessidade instrumental e hoje tendencialmente omnipresente nos mais 
diversos escalões e áreas, a afirmação da sua supremacia carece de verificação 
factual. Vem isto a dizer, para o nosso caso em concreto, que embora tenham 
existido e se tenham sucedido leis laborais no período indicado, o estudo da 
sua vigência e alcance não pode, historicamente, ser feito apenas pela sua 
enumeração e pela perscrutação das suas alterações, mas tem de atender ao 
número de agentes do mercado de trabalho que foram seus sujeitos.

A nosso ver, uma das notas ou tendências mais importantes do binómio 
relacional referido é precisamente o acentuado decréscimo dos sujeitos 
abrangidos por tais leis.

Outra nota dominante é a aceitação de uma cultura que a coberto da 
inovação justifica o caminho de regresso das leis laborais ao seu ponto de 
partida e quadro de fundo jurídico privado comum.

Trata-se então de perceber como é que ao longo do período em causa a 
lei laboral, ela mesma, se foi tornando menos “rígida”, ao mesmo tempo que 
muitos daqueles que eram por ela abrangidos deixaram de o ser (1). 

Porquê este período histórico? Porque logo em 1976 se inicia um processo 
de reversão da fase anterior, porque em 1976 se marca o início da demo-
cracia constitucional, de representação político-partidária, que a ideologia 

 (1)  Não temos aqui espaço para abordar em detalhe todos os aspetos de flexibilização nem 
todos os aspetos da regulamentação do trabalho, pelo que nos centraremos nas dinâmicas 
de entrada e saída do mercado de trabalho.
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dominante virá a estabelecer como verdadeira democracia, e porque a partir 
de 2011, sob influência externa a essa representação, e a pretexto, se inicia o 
caminho da reversão do reduto mais essencial da lei laboral, a saber, a com-
pensação por despedimento.

Noções básicas
O direito não é um dado, mas um construído, ainda que a evolução da sua 
elaboração, e a sedimentação de conceitos elementares e complexos se impo-
nham, enquanto operabilidade de uma ciência que de outro modo não pode 
assim qualificar-se, quer aos seus cultores quer ao poder de decisão política (2).

Enquanto construído, o direito – mesmo o Direito e não apenas o con-
teúdo normativo concreto das leis – responde a uma realidade histórica, 
linearmente para satisfazer as necessidades dela, autorizando, proibindo 
ou preparando caminhos, dificilmente se podendo conceber enquanto, ao 
menos na sua raiz, produto de pensamento humano que não esteja contex-
tualizado, e portanto não responda, ao nível do pensamento humano geral 
que lhe preexiste.

Outra noção opera a partir dos mecanismos de poder e da imaterialidade 
do direito, numa conexão necessária da existência deste àqueles, que de resto 
assenta na própria medida da potencialidade daqueles. Não existe direito sem 
poder, no duplo sentido de que o direito é um produto do poder – isto é, 
do resultado de dominação ou concessão a forças postulantes de interesses 
contraditórios – e que este produto é ineficaz na conformação de relações 
sociais se não for assistido por aparelhos de imposição.

A partir da conjugação destas noções – sistema jurídico, direito enquanto 
resposta e sucessão de arranjos de poder –, podemos retraçar brevemente 
os caminhos paralelos do direito e da realidade política, económica e social, 
na expressão comum (3).

 (2)  De facto, a evolução e sedimentação constantemente ampliam um sistema complexo, 
com regras de funcionamento próprio, uma teoria cuja observância é cautelar para a 
eficácia de uma determinação político decisória, e que sem tal aturada observância serve 
ao sucesso da defesa de determinações opostas. Isto, obviamente, no suposto de que não 
se declara a simples força bruta como justificação política, pois mesmo a suspensão do 
direito ou o estado de exceção acabam por encontrar um fundamento político juridica-
mente justificado.

 (3)  Perspetivas críticas da filosofia do direito sugerem a alteração da ordem destes fatores, 
colocando o binómio económico-social à frente do político. 
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Antecedentes
Se a concessão de que o trabalhador não é um meio de produção, antes um 
homem, que Leão XIII faz em 1891 na sua encíclica Rerum Novarum, e que 
o método científico de produção dito “toyotismo” nas últimas décadas do 
século XX não deixa de revisitar na noção de pessoa completa, a sistematiza-
ção jurídica do reconhecimento da desigualdade material e da consequente 
proteção dos trabalhadores que se inicia com maior acuidade no final do 
século XIX não consegue trair a lição romana da locatio conductio operarum 
(locação de trabalhadores), ou seja, as leis de proteção aos trabalhadores 
vão ser inseridas como especialidades da lei que regula os negócios entre os 
privados, limitando a sua autonomia negocial, e esta situação persiste para 
além do momento em que tais leis de proteção ganham corpo de ramo de 
direito autónomo (Direito do Trabalho) (4), instrumento aliás utilíssimo à 
especulação dita científica dos finais do século XX que permite a defesa de 
um movimento ondulatório de regresso à praia, que não é outra que a de 
sempre: o interesse daquele cujos meios, quaisquer que sejam, lhe permi-
tem locar trabalhadores. Esta praia do direito civil é o lugar onde aportam 
os vencedores das revoluções burguesas do final do século XVIII e onde se 
afirma o princípio da igualdade. Sendo absolutamente evidente que não havia, 
do ponto de vista material, qualquer igualdade, a positivação desta servia o 
propósito revolucionário de então: o derrube dos privilégios aristocráticos 
que impediam a expansão dos negócios burgueses e o derrube da proteção 
concedida pelas corporações de ofício, ou seja, ampliação da área de negócio 
e livre acesso à mão de obra necessária ao negócio e à sua ampliação.

Este livre acesso, juridicamente, opera-se conceptualmente pela postu-
lação da igualdade: posto que o trabalhador é igual ao beneficiário do seu 
trabalho, ambos estão em condições de expressar esclarecida e livremente 
vontades de se unirem, nos termos que entenderem, termos estes que são 

 (4)  Martinez, Pedro Romano, em Direito do Trabalho, 6ª edição, 2013, Ed. Almedina, 
Coimbra, p. 213, explica: «Ainda relativamente à integração das normas de direito do 
trabalho, há a referir que neste ramo de direito existem algumas omissões, as quais são 
imprescindíveis, pois há aspetos não regulados no direito do trabalho, uma vez que não 
se justificaria a sua previsão neste ramo do direito. Essas situações que, aparentemente, 
poderiam ser consideradas lacunas, no fundo representam a normal falta de plenitude de 
um ramo de direito que vai sendo preenchido pelo direito civil, em especial pelas regras 
da teoria geral e do direito das obrigações. (…) O direito do trabalho continua, não obs-
tante a sua autonomia, dependente de regras gerais (…); por conseguinte, tais lacunas, 
por serem aparentes, são preenchidas por normas de direito civil, não se recorrendo às 
regras de integração.»



O 25 de Abril começou em África276

afinal o encontro das suas vontades – o contrato – e que por se terem aqui 
unido se tornam, por vontade livre deles, fonte e razão de adoção dos res-
petivos comportamentos de cumprimento, ou seja, liberdade negocial e 
autonomia contratual.

Se ao referido livre acesso somarmos a revolução industrial – cujos con-
tornos históricos, bem como das fases que se lhe seguem, não cabem nesta 
brevíssima súmula –, se revisitarmos a concentração industrial e urbana dos 
meados de XIX e as condições de trabalho enquanto génese de consciência 
social que levará ao movimento operário e às disrupções políticas que produziu, 
cuja teorização ameaça a estrutura de poder estabelecida após as revoluções 
do final do século XVIII, se perspetivarmos a doutrina social da Igreja como 
sério aviso da impossibilidade de contenção da teoria socialista e o remédio 
proposto, de fortíssimo pendor ideológico, como concessão reformista, as 
primeiras leis de proteção aos trabalhadores aqui se inserindo, e o remédio 
tendo sido insuficiente para conter as revoluções políticas e sociais e vindo a 
gerar na Europa Ocidental novo movimento de reação contrária, o fascismo 
italiano e o corporativismo português, revistando as corporações do Antigo 
Regime, ao teorizarem a proteção dos trabalhadores de modo ampliado – 
Carta del Lavoro, Constituição de 1933 e Estatuto do Trabalho Nacional (DL 
n.º 23 048 de 23.9.1933)t – iniciam a conceptualização autónoma do que se 
pode chamar Direito do Trabalho, num mecanismo de poder combinado da 
prévia pura repressão e aniquilamento do movimento operário e seguidamente 
da generalizada concessão de direitos aos trabalhadores. Aliás, a figura do 
contrato de trabalho só surge regulada entre nós pela Lei n.º 1952, de 1937.

Apesar dessa autonomia, apesar do corpo que se ampliará nas refor-
mas de 1967 (DL 47 032, de 27.5.1966) e 1969 (DL 49 408 de 24.11 – Lei do 
Contrato de Trabalho, conhecida por LCT), os conceitos essenciais ou qua-
dros formais de operação jurídica vão ser indiferentes à mudança de regime 
e ao período revolucionário de 1974-75 e são ainda os mesmos: o quadro de 
fundo é sempre constituído pelas estruturas de pensamento jurídico formal 
que mantêm incólume um núcleo essencial que corresponde à salvaguarda 
do interesse do “dono da obra”, digamos assim para relembrar uma conexão 
de interesse funcional entre o locador romano e o revolucionário burguês 
instalado, e é através do conteúdo normativo que se joga o mecanismo de 
concessão ondulatória.

Contudo, não deixam de ser intensamente relevantes as alterações que se 
conseguem introduzir ao nível do conteúdo concreto das normas jurídicas, 
e neste aspeto a contribuição do período revolucionário em curso nos anos 
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1974-75 não deixou de ser fundamental para a conformação da realidade 
económica e social, ou mais concretamente, laboral, do período sob estudo. 
Aventa-se dizer que o texto constitucional original de 1976 se reporta a veto-
res de conformação social mais abrangentes, menorizando a necessidade do 
estudo das alterações que seria preciso introduzir em coerência na estrutura 
sistemática e formal do direito. Com efeito, se, concluída a luta de interesses 
opostos que caracterizou o período, a Assembleia Constituinte resultante 
das primeiras eleições livres consagrou como valor fundamental a constru-
ção de uma sociedade sem classes mediante a apropriação coletiva dos meios 
de produção, orientando-se para uma produção planificada da economia e 
relegando a iniciativa privada a um lugar controlado e residual, em teoria 
estes vetores iriam conduzir à supressão do Direito, com ela ruindo todo o 
esqueleto formal que acima identificámos. 

A segurança no emprego – valor jurídico-laboral fundamental e primeiro, 
originário e causalmente necessário de todos os outros – é produto legis-
lativo do PREC, isto é, concessão à exigência revolucionária popular, que 
preexistiu à sua declaração formal na Constituição de 1976, nada devendo à 
democracia constitucional que, pelo contrário, mantendo até hoje a decla-
ração formal, sempre se encarregou de a ir paulatinamente anulando. É o 
que veremos de seguida.

Do período em causa
Na operação jurídica e de resto na prática, e para o início do período em causa, 
nenhum direito laboral – seja à retribuição, à categoria ou ao tempo e local 
de trabalho, à personalidade do trabalhador ou às condições de trabalho – se 
constitui sem a prévia celebração do contrato de trabalho, e nenhum direito 
laboral tem qualquer sentido – e por sentido entendemos uma correspondên-
cia da regulação legal a uma necessidade concreta de vida, contextualizada 
no tipo de organização económica e social em que surge, aqui introduzindo 
para tanto a noção do tempo e ritmo da produção e desenvolvimento da 
vida humana (recordemos Leão XIII) – se não se mantiver por um tempo 
minimamente coerente ou coincidente com esse tempo humano. Numa 
exemplificação ad terrorem, o “contrato zero” ou à hora pode permitir que 
o trabalhador garanta a sua necessidade de uma refeição no correspondente 
dia, mas não satisfaz mais nenhuma das condições que têm de ser obtidas para 
que ele se desenvolva como pessoa inserida numa economia de mercado e 
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menos ainda inserida numa sociedade cujo valor fundamentador primeiro se 
declara (revisão constitucional de 1982) ser a dignidade da pessoa humana. 

Na normalidade (5), à contratação verbal por tempo indeterminado (à 
qual se equiparava o contrato a prazo com duração de quatro anos ou mais 
– sem particular necessidade de utilização do contrato a prazo como fuga à 
proteção do contrato por tempo indeterminado, ainda que o legislador de 
então já tivesse prevenido tal eventualidade na legislação de 1967), a lei dos 
despedimentos – DL nº 372-A/75 de 16.7 que veio revogar o correspondente 
capítulo da LCT de 1969 (aliás precedida pelo DL 660/74 de 25.11 e pelo DL 
783/74 de 31.12 em matéria de despedimentos objetivos que depois incorpo-
rou) veio instituir um regime legal imperativo que, ao revogar a possibilidade 
de denúncia unilateral do contrato pelo empregador mediante o pagamento 
de indemnização, ao suprimir as alíneas exemplificativas de justa causa que 
eram veículo dos despedimentos individuais por motivos políticos e ideoló-
gicos, ao eliminar a inaptidão do trabalhador como causa de despedimento, 
ao condicionar o despedimento objetivo à compatibilidade com os interesses 
globais da economia (6), para a garantia de tanto a uma intervenção estadual 
inicialmente autorizante e subsequentemente altamente controladora, con-
duziu, do ponto de vista jurídico formal, à quase proibição total de despedi-
mentos. Esta situação, do ponto de vista formal, manteve-se essencialmente 
até ao período de reforma dos anos 1989 a 1991: um tampão legal quase 
perfeito de segurança no emprego, que a versão original da Constituição de 
1976 nuclearmente reproduz e que a versão original enquadra na estrutura 
de organização económica, que garante aos trabalhadores a manutenção dos 
demais direitos laborais, desde logo, e este foi um aspeto fundamental, através 
da regra da irredutibilidade da retribuição, um ganho das remunerações do 
trabalho sobre o capital na ordem, pelo menos, dos 15%, que se manteve até 

 (5)  Que é uma situação necessária nas relações sociais e defendida no ponto de vista polí-
tico, no ponto de vista negocial e no ponto de vista jurídico, neste assumindo o valor da 
certeza e da segurança do direito, ou seja, basicamente, estabilidade e previsibilidade social.

 (6)  “O despedimento de um trabalhador numa sociedade a caminho do socialismo só pode 
concretizar-se se aquele, pela sua conduta culposa, mostrar não estar em condições de poder 
permanecer no seu posto de trabalho, ou se, por circunstâncias objetivas, a manutenção da 
relação de trabalho for incompatível com os interesses globais da economia” - artigo 2º do 
DL 372-A/75, revogado pelo artigo 3º do DL 84/76, de 28.1.
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à crise de 1981-1984 (7) (significando portanto que não foi por alteração das 
disposições legais sobre retribuição que deixou de se manter) (8).

Que fazer então quando nem um mês depois da aprovação da Constituição, 
o Partido Socialista ganha as primeiras eleições legislativas e forma o I Governo 
constitucional, quando negoceia um empréstimo internacional que levará à 
primeira intervenção do Fundo Monetário Internacional, quando propõe a 
adesão de Portugal às Comunidades Europeias, quando, portanto, recoloca 
Portugal na esfera de influência ocidental e no caminho da economia de mer-
cado? Manter a Constituição, aguardando pela II Legislatura e respeitando 
os termos constitucionais das revisões (artigos 286º e 287º do texto original), 
e produzir legislação ordinária em sentido contrário. Foi exatamente o que 
sucedeu com a Lei do Contrato a Prazo - DL 781/76 de 28.10.

Não podendo alterar a segurança no emprego pela via das disposições 
relativas à cessação dos contratos de trabalho, calhando até que o legislador 
revolucionário, apesar de o anunciar, acabou por não regular a matéria do 
contrato a prazo, tendo por isso subsistido durante o período revolucionário 
e até aos alvores da democracia constitucional a regulamentação corporativa 
desse tipo contratual, a nova regulamentação exigindo apenas forma escrita 
com indicação do prazo (9), sem introdução de nenhum princípio causal 
para contratos de duração superior a seis meses, isto é, de uma justificação 
objetiva para a contratação temporária – ou seja, ressurgindo a autonomia 
contratual e a liberdade negocial – conseguiu-se controlar não só quem entra 
para o mercado de trabalho, como o tempo pelo qual entra, mas sobretudo 
contornar a proibição dos despedimentos, porque, juridicamente, um con-
trato cessar porque alcançou o fim do prazo pelo qual as partes decidiram 
mutuamente vincular-se não pode ser qualificado como um despedimento, 
caindo antes no quadro jurídico do instituto da caducidade. Portanto, se as 
duas partes não estão de acordo, e para isso basta que a (então chamada) 
entidade patronal não esteja de acordo, o contrato de trabalho caduca no 

 (7)  Silva, Manuela, «A repartição do rendimento em Portugal no pós 25 de Abril 74», In 
Revista Crítica de Ciências Socais, nº 15-16-17 maio de 1985, pp. 269-279.

 (8)  Vem do DL 372-A/75, para os despedimentos objetivos que fossem considerados 
lícitos, a regra da compensação a pagar aos trabalhadores abrangidos calculada à razão 
de um mês por ano de antiguidade, cuja alteração se iniciou apenas em 2011.

 (9)  Não superior a 3 anos, mas sem nenhum mecanismo de controlo da celebração suces-
siva de contratos a prazo, que só vem a ser introduzido na legislação de 1989 e nos seus 
subsequentes aperfeiçoamentos, assim permitindo a prática contratação de trabalhadores 
a prazo por períodos largamente superiores.
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fim do prazo e o trabalhador perde o seu emprego, sem, na versão dessa lei, 
ter direito a qualquer compensação.

A lei em causa foi justificada pela potenciação da criação de emprego 
– que não ocorreu – e constitui um procedimento de fuga amplamente uti-
lizado (10), do mesmo passo que constituiu um instrumento de segmentação 
do mercado de trabalho, permitindo que as empresas funcionassem com 
mais trabalhadores eventuais do que efetivos, criando divisões entre os tra-
balhadores, um abaixamento do nível reivindicativo e uma redução do custo 
salarial do emprego.

De 1976 a 1989, a inflação, o fim da unicidade sindical e a criação da 
UGT em 1979, a crise económica e financeira, as duas intervenções do 
Fundo Monetário Internacional, o chamado expurgo ideológico – que é em 
rigor uma alteração das traves mestras do sistema económico – operado na 
1ª revisão constitucional de 1982 e concluído pelo fim da irreversibilidade 
das nacionalizações e início das privatizações na 2ª revisão constitucional de 
1989, a adesão efetiva de Portugal às Comunidades Europeias consagrando, 
na expressão de Sousa Franco (11), o novo Eldorado, firmam a perda de poder 
económico e reivindicativo dos trabalhadores e a entrega voluntária da reso-
lução das questões laborais, e de resto a entrega eleitoral das políticas gerais, 
à virtude das instituições da democracia representativa, nelas incluídos os 
sindicatos, chamados à concertação social em vez da luta de classes (12).

O DL 64-A/89 de 27.2, que simultaneamente revoga a lei dos despedi-
mentos e a lei do contrato a prazo, expõe no seu preâmbulo duas noções 
muito relevantes: primeiro, a necessidade de rever a matéria dos despedi-
mentos justifica-se pela necessidade de alterar estruturas rígidas incompa-
tíveis com o ingresso concorrencial no mercado europeu, isto é, impõe-se 
flexibilizar os despedimentos; segundo, impõe-se colocar ordem na matéria 
dos contratos a prazo porque se reconhece expressamente que o recurso 
que a eles foi feito gerou precariedade (13). Esta justificação e reconhecimento 

 (10)  Como assinala Maria João Rodrigues: «O sistema de emprego em Portugal – crise e 
mutações», 3ª ed., Publicações D. Quixote, Lisboa, 1996, p. 180, a contratação a prazo 
introduzida em 1976 alargou-se rapidamente até se tornar a regra ao nível das formas de 
contratação: 66,4% dos novos contratos. 

 (11)  Franco, A. L. Sousa, “A Economia”, In «Portugal 20 Anos de Democracia», coorde-
nação Reis, António, Círculo dos Leitores, 1994.pp. 189-190

 (12)  O que é manifesto é que luta de classes pode fazer-se fora do domínio do direito mas 
a concertação social não, e os resultados são diferentes.

 (13)  A palavra não era à data de uso generalizado.
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que o legislador fez – e estávamos sob o primeiro governo encabeçado por 
Cavaco Silva – permite tirar duas ilações, a saber, que o legislador estava 
perfeitamente consciente dos efeitos das leis que revia na realidade econó-
mica e do mercado de trabalho, perfeitamente consciente da existência de 
precariedade e dos termos em que ela se operava então (o que resulta cla-
ramente da minúcia com que será regulado o novo “contrato de trabalho a 
termo” que não se reporta exclusivamente à introdução de um princípio de 
causalidade), e permite ainda concluir que o legislador (o decisor político, 
portanto) declarou operar num esquema de compensação e equilíbrio: de 
novo, consciente de que a flexibilização dos despedimentos iria afetar os 
trabalhadores, aparentemente (14) vem compensá-los tornando muito mais 
rígida a disciplina dos contratos a prazo.

O DL 64-A/89 integra-se no que foi chamado o 1.º pacote laboral, que 
compreende outros diplomas publicados até 1991. Dois aspetos importantes 
do ponto de vista da contratação são a legalização das empresas de trabalho 
temporário e a previsão da contratação originária (15) em regime de comis-
são de serviço. A primeira inicia a quebra da ligação entre o trabalhador e 
a empresa para a qual efetivamente trabalha, desonerando esta – e os seus 
capitais, naturalmente – quer da responsabilidade para com o trabalhador 
quer da observância, para com ele, de qualquer limite de tempo de contrata-
ção, ao mesmo passo que reforça a contratação a termo. A segunda permite 
uma nova razão de despedimento: a perda de confiança.

Em matéria de despedimento inicia-se a previsão da possibilidade de 
imputação de motivos objetivos para a cessação do contrato que justificam 
um despedimento coletivo dirigida a um trabalhador apenas. (16) Vai pre-
ver-se uma nova forma de despedimento, por inadaptação. (17) Mas a nosso 
ver a principal alteração em matéria de despedimentos que surge com o 1.º 

 (14)  Dizemos aparentemente, não só porque o recurso aos contratos a termo em violação 
da regulamentação legal acrescidamente rigidificada persistiu – a acusação da segmenta-
ção do mercado de trabalho enquanto realidade a combater lê-se quer nos relatórios da 
OCDE de 2012 e 2014, quer no documento intitulado “Uma Década para Portugal” que 
foi a base do programa político do Partido Socialista às últimas eleições legislativas – mas 
sobretudo porque, transversal à aplicação do direito, conforme referimos na introdução, é 
existirem mecanismos eficazes de controlo, prevenção e repressão, e existir competência 
e sobretudo capacidade das instituições às quais tal controlo é assinalado.

 (15)  De alguém que não é ainda trabalhador da empresa.

 (16)  Despedimento por extinção do posto de trabalho.

 (17)  DL nº 400/91, de 16.10.
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pacote laboral é a retirada do poder de controlo do Estado no despedimento 
coletivo, que vai obrigar à enunciação legislativa dos motivos atendíveis para 
o despedimento coletivo (e por extinção do posto de trabalho e ainda por 
inadaptação), com tal retirada pretendendo o legislador que o conflito entre 
empregadores e trabalhadores é um conflito privado, não é um assunto de 
interesse da comunidade em geral, ainda que os censos demonstrem que a 
maioria da população ativa trabalha e trabalha para outrem, e que, discor-
dando os trabalhadores abrangidos, deve ser remetido para os tribunais. 
Se apelarmos às considerações iniciais deste texto, os tribunais aplicando 
o Direito de Trabalho, recorrerão às pertinentes normas e aos conceitos 
essenciais de direito civil, ou seja, sempre enquadrando sob o paradigma da 
igualdade formal na falta, e é muita, de disposições especiais. 

Vale aqui fazer uma referência que não se prende necessariamente com a 
atuação dos tribunais, a uma consequência evidente da igualdade formal – e 
da decorrente liberdade negocial e autonomia da vontade – que é a possibi-
lidade que sempre esteve prevista da revogação do contrato de trabalho por 
mútuo acordo entre as partes, e a utilização deste mecanismo no âmbito dos 
processos que o empregador tem de instruir para chegar à decisão de des-
pedimento objetivo com vista a poupar as dificuldades que deles decorrem 
e a evitar o risco da sua posterior declaração de ilicitude pelos tribunais. A 
lei não condicionou os termos da negociação conducente à revogação por 
mútuo acordo e os remédios jurídicos para uma pressão sobre o trabalhador 
no sentido de acordar pôr termo ao seu contrato não existiam nesta altura e 
sempre se mostrariam, aliás mostram, de pouco sucesso (18) (19). 

Note-se ainda que em matéria de despedimento objetivo, os tribunais 
desde cedo firmaram jurisprudência no sentido de que não têm competência 
para sindicar as decisões empresariais, limitando-se a verificar se os motivos 
invocados para o despedimento objetivo existiram ou não. Por outro lado, o 
pagamento de compensação enquanto condição de licitude do despedimento 
não substitui a efetiva perda do emprego que é consequência imediata da 

 (18)  Falamos das normas que proíbem o assédio laboral e da dificuldade da demonstração 
do erro na formação da vontade.

 (19)  A autonomia da vontade vai ainda ser ficta, quando o Código do Trabalho de 2009 
obrigar o trabalhador despedido objetivamente a devolver de imediato a compensação por 
despedimento sob pena de não poder impugnar a decisão de despedimento em tribunal.



A lei laboral portuguesa no período da democracia constitucional (1976-2011): uma nota essencial 283

decisão de despedir, (20) prevendo a lei apenas que o trabalhador, discordando, 
venha a impugnar o despedimento em tribunal. 

Em matéria de contratação a termo foi instituído o princípio da causa-
lidade, reportado a uma enumeração legal dos motivos que autorizam esse 
tipo de contratação, na sua maioria diretamente ligados a uma necessidade 
temporária e excecional de mais trabalhadores, e indiretamente ligados ao 
tempo, como no caso do lançamento de empresas ou novas atividades, ou 
mesmo no caso do combate ao desemprego (de longa duração) ou à procura 
de primeiro emprego. Foi instituída a regra da compensação por não reno-
vação do contrato ou por não conversão do contrato em contrato por tempo 
indeterminado, e foram, ainda que não de uma vez só, instituídas regras 
sobre a sucessão de contratos, criando intervalos legais, e sobre a menção 
concreta dos factos que integram os motivos legais, permitindo a sindicância 
objetiva da existência real dos motivos, que os tribunais se encarregaram de 
fazer observar com afinco (21).

O insucesso experimentado nos tribunais terá contribuído para o surgi-
mento de um novo tipo de fuga, literalmente, à não admissão de trabalha-
dores como tal, mas para tanto contribuiu também a chamada restruturação 
produtiva dos anos 90 do século passado.

O que se conhece como “falso recibo verde” é a celebração formal de 
um contrato de prestação de serviços em lugar de um contrato de trabalho, 
quando o contrato que vai ser cumprido e executado é mesmo um contrato 
de trabalho. 

Quatro notas: primeiro, que a possibilidade de isto acontecer tem como 
fundamento jurídico a autonomia da vontade e a liberdade negocial que se 
exprime esclarecidamente entre sujeitos de direito iguais. Diz-se, com efeito, 
que ninguém pode ser obrigado a celebrar um contrato de trabalho: é verdade, 
mas a consequência a extrair não é a de que alguém que vai ser um verdadeiro 
trabalhador, alguém que vai cumprir um verdadeiro contrato de trabalho, 
tem a liberdade de celebrar um contrato diverso. Em segundo lugar, que em 
tempos de desemprego estrutural não existe qualquer liberdade de recusar 
um emprego de que se depende absolutamente. Em terceiro lugar, que os 

 (20)  Excetuado presentemente o caso das trabalhadoras em situação de maternidade, 
a decisão de despedir, por qualquer motivo que seja, torna-se eficaz logo que chega ao 
conhecimento do trabalhador.

 (21)  Aliás, foi notória a paulatina alteração das cláusulas contratuais com eliminação 
dos textos que os tribunais haviam declarado, em inúmeros casos, conduzir à ilicitude 
da contratação a termo.
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trabalhadores ilegalmente contratados como prestadores de serviços não 
impugnam a sua situação em tribunal antes de os seus contratos terminarem. 
Em quarto lugar, e sem dúvida o mais decisivo, o contrato de prestação de 
serviços apenas concede às partes os direitos e deveres que expressamente 
outorgarem, não cabendo – à época – qualquer mínimo tipo de proteção pela 
lei laboral nem benefício da luta coletiva dos trabalhadores por via sindical. 
Dito simplesmente: nenhuma retribuição mínima garantida, nenhuma segu-
rança no emprego, nenhum mínimo de tempo de trabalho nem de descanso 
a observar, nem previsão de férias ou proteção e compensação por trabalho 
noturno ou suplementar: em suma, um puro contrato civil entre iguais.

A esta questão, que é uma das mais colocadas nos tribunais, responde-
ram estes com os princípios gerais do sistema de direito: perante dois con-
tratos privados, aliás constantes do Código Civil, e perante o principio da 
liberdade negocial, há que comparar os respetivos tipos legais e encontrar 
as diferenças relevantes e depois verificar se – e aqui note-se mais um efeito 
da aplicação do direito civil (artigo 342º do Código Civil) – o trabalhador 
consegue provar que celebrou e executou um contrato de trabalho. Ora, por-
que no princípio da liberdade negocial se contém também a regra de que as 
partes, no contrato, são livres para fixarem as cláusulas que entenderem e são 
livres de usarem cláusulas típicas de diversos tipos contratuais, nada impede, 
concluíram os tribunais, que nos contratos formalmente celebrados como 
prestação de serviços, as partes incluíssem cláusulas típicas do contrato de 
trabalho. Daqui, tendo concluído comparativamente que a diferença essencial 
era a subordinação jurídica que existia no contrato de trabalho e não no de 
prestação de serviços, resultou a quase total irrelevância de todo e qualquer 
indício de subordinação jurídica e a generalidade massiva de decisões judi-
ciais contrárias aos trabalhadores (22). 

Na década de 90 do século XX e em franco ideário neoliberal global, 
importa notar, por aplicação do mecanismo de pré-reformas e reformas 

 (22)  Muito curioso é o caso dos docentes do ensino superior privado, em que as decisões 
apelam a uma intenção legislativa anunciada de criação de um regime especial – que 
permitisse adequar a força de trabalho docente ao número de alunos inscritos em cada 
ano – para reforçar a ideia de que a profissão docente tanto pode ser exercida com subor-
dinação como sem ela. É verdade que várias profissões podem ser exercidas de modo 
dependente ou de modo autónomo, mas daqui nada resulta para saber se em concreto 
existiu subordinação jurídica. E de novo, o quadro de fundo da teoria geral do direito, 
o clamor de certeza e segurança do direito, aliado à facilidade tecnológica, a permitir a 
reprodução generalizada das decisões judiciais superiores uniformes quanto ao método 
a usar e à irrelevância da maioria dos indícios.
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antecipadas, obviamente a consenso de ambas as partes, a saída do mercado 
de trabalho dos trabalhadores mais bem remunerados e com memória de 
capacidade reivindicativa não burocratizada nem forçada, por tutela política, 
à concertação social. 

Por outro lado, o movimento mais marcante foi a restruturação produtiva 
global que se caracteriza, além do mais, por dois movimentos opostos por 
parte das empresas: fusão de empresas e concentração de capital de um lado, 
e multiplicação das personalidades jurídicas por fragmentação da empresa 
mãe dos setores de atividade que esta entende não serem o âmago do seu 
negócio. Portanto, a um intenso fortalecimento da empresa mãe junta-se uma 
pluralidade de filhos de fraca saúde, para o domínio dos quais transitam os 
trabalhadores dos respetivos setores constituintes, muitas vezes assumindo 
eles mesmos a titularidade formal das novas empresas, que no limite, por 
fragmentação sucessiva, podem revestir a forma de uma sociedade unipes-
soal. Esta fragmentação pode combinar-se, por via da inovação tecnológica 
e da globalização, com a deslocalização de setores tanto de produção quanto 
de serviços. Em resultado, um afastamento da empresa mãe, e beneficiária 
final da atividade de todas as empresas criadas, dos trabalhadores necessários, 
com exclusão de responsabilidade perante eles, e por via deles, até em ter-
mos fiscais e de segurança social, uma divisão acentuada dos trabalhadores, 
cujo poder reivindicativo praticamente se extingue, a criação deliberada de 
desemprego e até uma desresponsabilização e abaixamento de qualidade 
perante os consumidores finais.

Por outro lado, na mesma época, cavalgando a melhoria generalizada 
de métodos anteriores a justificar o abandono do padrão típico de trabalha-
dor menorizado, e acenando com as alterações tecnológicas e a aceleração 
concorrencial global, expandiu-se a influência do método toyotista, convo-
cando a globalidade da personalidade do trabalhador – o que incluiu o seu 
tempo – e das suas aptidões, à adesão plena ao ideário da empresa, ou seja, 
literalmente, extrai-se mais trabalho do mesmo trabalhador. A mesma defesa 
de que o trabalhador já não é uma criatura menor serve para explicar que já 
não precisa da proteção que a lei laboral antes, porque ele não tinha o pleno 
das capacidades, tinha, por justiça e humanidade, de lhe conceder. Duas 
fontes (alteração do padrão de produção fordista para a sociedade de servi-
ços e informação e aumento das capacidades do trabalhador) para justificar 
a defesa da necessidade de flexibilizar a lei laboral. Trata-se de um movi-
mento internacional que acometeu os doutrinadores jurídicos que se filiam 
nestes pressupostos ideológicos. Escusado será dizer que a menorização do 
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trabalhador não se refere a uma sua deficiência natural mas à falta de meios 
económicos próprios, reproduzida geracionalmente por continuadas baixas 
remunerações do trabalho.

 O Código do Trabalho de 2003 responde aos movimentos descritos no 
parágrafo anterior, e responde ainda, na mesma lógica da concessão para 
reequilíbrio, à questão dos falsos recibos verdes (23). 

Desde logo, ao definir-se a si mesmo um prazo para revisão, o Código 
afirma a dependência do direito à economia, e portanto do tempo do direito 
ao tempo da economia, contrariando toda a tradição codicística e os valores 
da certeza e segurança do direito, instrumentalizando o Direito do Trabalho. 
Depois, ao iniciar o ataque à regulamentação coletiva, redirige o contrato 
de trabalho e os termos da sua execução para o âmbito de uma negociação 
privada entre um empregador ou uma pluralidade deles, e um trabalhador 
isolado. Porém, o objetivo essencial do Código em questão foi, mais do que 
a anunciada compilação e sistematização de legislação avulsa e dispersa, a 
introdução dos mecanismos de extração de mais trabalho, nem mesmo pelo 
mesmo preço – porque legitimou o fracionamento da retribuição, selecio-
nando pela base as prestações que contam para o cálculo das retribuições 
complementares – que conseguiu por via de alterações no que toca à cate-
goria e às funções exigíveis, e ao tempo e local de trabalho, num processo a 
que podemos chamar flexibilização interna do trabalho. 

Em consonância com a possibilidade de extrair mais trabalho do mesmo 
trabalhador, foi introduzida uma alteração nos motivos atendíveis para o 
despedimento coletivo e por extinção do posto de trabalho, desligando a 
sua admissibilidade de uma situação de perigo económico, e permitindo 
que um simples redesenho orgânico, mesmo numa empresa com robusta 
saúde económica e financeira, autorize o despedimento dos trabalhadores 
desenhados como excedentes.

Ciente das potencialidades de gestão do contrato a termo, e dos contin-
gentes de contratados a termo, foi autorizada uma prorrogação excecional 
da sua duração. 

Reconhecendo o agravamento da posição dos trabalhadores, o legislador 
declarou que para cada inovação se asseguraria um mecanismo de proteção 
que restaurasse, no fundo, o equilíbrio. Por exemplo, no caso de a mudança de 
local de trabalho causar grave prejuízo ao trabalhador, ele pode rescindir o seu 
contrato e receber uma compensação. O equilíbrio revela-se manifestamente 

 (23)  Trata-se da primeira resposta que o legislador português vai dar a essa questão.



A lei laboral portuguesa no período da democracia constitucional (1976-2011): uma nota essencial 287

formal e no caso, perante o não desconhecimento das operações de reestru-
turação produtiva, dos contingentes precarizados e da criação de desemprego 
estrutural, o remédio oferecido é manifestamente insuficiente.

O mecanismo de proteção inovador e mais significativo, quando o legis-
lador declara a existência de um problema e uma prática de contratação 
fraudulenta por recibos verdes, encontra-se na versão original do artigo 
12.º, que subsistiu até 2006, que instituiu uma presunção de laboralidade que 
facilitaria ao trabalhador a prova em tribunal de que trabalhava mediante 
contrato de trabalho. À lista de indícios que os tribunais já vinham usando 
para a qualificação do contrato, o legislador de 2003, com a utilização de uma 
única palavra, “cumulativamente”, fez uma incursão nas competências dos 
tribunais, fornecendo a sua visão do que se devia considerar um contrato 
de trabalho: só existe contrato de trabalho se todos os indícios elencados 
se verificarem. O aparente absurdo jurídico de o trabalhador ter de provar, 
para beneficiar de uma presunção de prova, todos os factos que lhe permi-
tiam diretamente provar o direito (24) tinha, em verdade, o sentido de uma 
interpretação autêntica que conduziria, como se podia prever e aconteceu, 
a um endurecimento dos tribunais e por via dele à validação da precariedade 
resultante dos falsos recibos verdes. 

Na revisão do Código do Trabalho, que acabou por ser feita apenas em 
2009, depois dos trabalhos em concertação social, o processo de flexibilização 
interna e de ataque à regulamentação coletiva aprofundou-se, ensaiaram-se 
facilitações ao nível do processo disciplinar de despedimento, que o Tribunal 
Constitucional não deixou vingar, introduziram-se regras penalizadoras para 
o trabalhador – como a obrigação de devolução imediata da compensação por 
despedimento sob pena de aceitação – e desculpantes para o empregador que 
despeça ilicitamente – é o que resulta da colocação a cargo da segurança social 
do pagamento de retribuições intercalares quando o tribunal, em primeira 
instância, não decida no prazo de um ano – e o legislador veio reconhecer 
abertamente a necessidade de combater os falsos recibos verdes, desde logo 
instituindo uma verdadeira presunção de laboralidade, sendo suficientes para 
a operar a existência de apenas dois dos vários indícios elencados e criando 
um tipo contraordenacional para punir os empregadores que recorressem 
falsamente ao contrato de prestação de serviços. Neste reconhecimento, 
de resto como em 2003, está implícito o conhecimento, aliás público, dos 
contingentes de trabalhadores nesta situação, que longe de representarem o 

 (24)  O ou os direitos que reclamava em decorrência da celebração de contrato de trabalho.



O 25 de Abril começou em África288

resultado da atuação de uns poucos empregadores avessos ao cumprimento 
da lei, traduzem a utilização de um instrumento de gestão da força de traba-
lho e dos custos do emprego. (25)

Como não há direito sem aparelhos de poder, a aplicação das contraorde-
nações depende da capacidade da Autoridade para as Condições do Trabalho 
realizar inspeções e processar os respetivos autos, e essa capacidade é redu-
zida. Como os tribunais continuam a operar com a autonomia da vontade e 
a liberdade negocial na questão da qualificação do contrato de trabalho – e 
como mesmo a nova presunção de laboralidade admite prova em contrário 
– esta presunção de laboralidade de facto não auxilia os trabalhadores.

A insuficiência destas medidas veio a ser reconhecida em 2013, com a lei 
que institui a ação de reconhecimento da existência de contrato de trabalho, 
e ainda assim, a OCDE (relatório de 2014) alerta para os perigos da segmen-
tação do mercado, e a estatística INE de 2016 (PORDATA, 28.4.2017) mos-
trava 4,8% de trabalhadores por conta própria eles mesmos empregadores e 
12,4% de trabalhadores por conta própria não empregadores.

Conclusão
O legislador laboral do período em análise conhecia a realidade do mer-
cado de trabalho, nada eficiente foi para combater as práticas fraudulentas 
que permitiram a pura e simples subtração dos trabalhadores à proteção 
laboral, ativa e paulatinamente foi autorizando medidas de afastamento dos 
trabalhadores das empresas que beneficiavam do seu trabalho e que tinham 
capacidade económica para serem responsabilizadas, e foi introduzindo 
medidas de flexibilização interna e incipientemente de flexibilização externa 
(despedimento), aliás reclamadas como insuficientes pela OCDE até 2014, a 
um ritmo lento mas crescente, avançando por exigência da inserção econó-
mica europeia e global à medida do decréscimo da resistência interna, com 
a cautela política de declarar a introdução de mecanismos de compensação 
que com larga probabilidade não desconhecia serem ineficazes.

 (25)  A estatística INE disponível (PORDATA, 12.2.2016) mostra uma percentagem anual 
de trabalhadores por conta própria em que se inclui o falso recibo verde, situada, ao longo 
dos anos 90 de XX, em 17,6% no valor mais baixo e ao longo da primeira década de XXI 
em 17,5% também no valor mais baixo.






