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CAPÍTULO 1 

ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

 

 

1.As teorias da transição para a democracia 

Num trabalho ainda recente, Philippe Schmitter sublinhou a crescente 

importância que a questão da transição para a democracia adquiriu ao nível académico, 

tendo proliferado nas últimas três décadas as abordagens teóricas relativas a esta 

problemática.1 

 Este crescente interesse pelas transições democráticas, sobretudo ao nível 

conceptual, decorreu da necessidade de compreender o motivo pelo qual cerca de 

cinquenta países, nas diferentes regiões geográficas, transitaram do autoritarismo para a 

democracia desde os anos 1970 até à actualidade. Como sintetizou o mesmo autor: 

«Desde 25 de Abril de 1974, quando um pequeno grupo de jovens oficiais do Exército 

derrubou o regime que governava Portugal há mais de quarenta anos, quase cinquenta 

países libertaram-se de várias formas de autocracia. A democratização teve início no 

Sul da Europa, estendeu-se à América Latina em finais da década de 70 e princípios da 

década de 80, afectou uns escassos países na Ásia e, depois, teve um impacto enorme 

na Europa de Leste e nas repúblicas da Antiga União Soviética em 1989-1990. 

Actualmente, o seu efeito faz-se sentir em África e no Médio Oriente – onde os seus 

resultados são menos uniformes e inequívocos».2 

 Existe de facto uma relação directamente proporcional entre o número de casos 

de transição para a democracia no âmbito da “Terceira Vaga” e a crescente produção 

bibliográfica relativa a esta problemática.3 Porém, importa sublinhar que as primeiras 

abordagens teóricas relativas a este tema surgiram ainda nos anos 1950-1960 com o 

propósito de conceptualizar as condições para a emergência de um sistema 

democrático, bem como para a sua estabilidade de funcionamento, razão pela qual 

ficaram conhecidas por teorias funcionalistas. 

  A primeira obra elaborada nesta linha de investigação situou-se no período do 

pós-Segunda Guerra Mundial e ficou conhecida pelo nome de Modernization 
                                                 
1Philippe Schmitter, Portugal: do Autoritarismo à Democracia, Lisboa, ICS, 1999 
2Idem, p.373-74 
3O conceito de “Terceira Vaga da Democracia” foi elaborado por Samuel Huntington, em 1991, para 
descrever justamente a ocorrência do vasto conjunto de transições para a democracia, de forma 
concentrada no tempo, a partir de 1974. Samuel Huntington, The Third Wave: Democratization in the 
Late Twentieth Century, Norman, University of Oklahoma Press, 1991 



 15

Approach. Esta designação resultou do facto de o seu principal argumento sustentar que 

tanto o desenvolvimento económico, como a modernização eram pré-requisitos do 

sistema democrático, ou seja, um País podia evoluir para a democracia quanto atingia 

elevados níveis de rendimentos per capita, bem-estar e industrialização. 

 Entre os defensores desta perspectiva encontravam-se nomes como David 

Apter, Phillips Cutright, Robert Jackman e Arthur Smith, mas a sistematização do seu 

corpo teórico e a sua divulgação ficaram estreitamente ligadas à obra de Seymour 

Lipset, intitulada Political Man. The Social Basis of Politics, na qual, partindo da 

verificação empírica e recorrendo ao método estatístico, o autor constatou que os países 

democráticos eram igualmente os mais ricos. Com base nestes dados, Lipset concluiu 

que as hipóteses de um Estado vir a tornar-se uma democracia eram tanto maiores 

quanto mais elevados fossem os seus níveis de desenvolvimento económico e isto não 

só pela importância desta variável per se, mas igualmente porque ela era o pilar 

fundamental de uma série de evoluções como o aumento dos níveis de educação, de 

literacia, dos serviços de saúde, entre outros.4 

 Esta visão dominou a produção teórica até meados dos anos 1960, perdendo 

progressivamente peso, sobretudo pelo facto de as suas premissas principais serem 

infirmadas pelos factos. Efectivamente, existiram diferentes exemplos de países pouco 

desenvolvidos que transitaram para a democracia, como Portugal, a Grécia e a própria 

Espanha. Em sentido contrário, diversos regimes autoritários subsistiram durante muito 

tempo apesar do seu sensível crescimento económico e forte industrialização, como o 

Chile, a Argentina e Taiwan. 

 Foi nesta base que surgiu uma nova abordagem designada Political Culture 

Approach que continuou a postular a existência de pré-requisitos para a existência da 

democracia, mas já não os identificando com o desenvolvimento económico e a 

modernização e sim com factores inscritos na cultura política de um país. Segundo 

autores como Gabriel Almond, Sidney Verba, Daniel Lerner e Gunnar Myrdal, o 

sistema político instituído num Estado constituía-se como uma variável dependente das 

suas estruturas culturais, isto é, dos seus valores, orientações afectivas, atitudes e 

crenças. 

 Destacou-se neste âmbito a obra de Gabriel Almond e Sidney Verba, The Civic 

Culture, onde se operacionalizou o conceito de cultura política. A ideia fundamental era 

                                                 
4Seymour Martin Lipset, Political Man. The Social Basis of Politics, New York, Anchor, 1963 
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a da existência de estruturas culturais favoráveis à democracia e outras mais próximas 

de regimes rígidos e hierarquizados, como os autoritários. Na linha de Max Weber, os 

autores avançaram com a distinção entre países protestantes e católicos e argumentaram 

que o sistema democrático tinha mais probabilidades de se implementar nos primeiros 

pois tinham subjacente uma cultura de modernização, progresso e participação pública.5 

 A viragem operada na doutrina da Igreja Católica durante o Concílio Vaticano II 

veio invalidar esta perspectiva. De resto, tal facto foi mesmo identificado por Samuel 

Huntington como uma das causas conducentes à “Terceira Vaga” ao sustentar que 

«cinco mudanças parecem ter desempenhado um papel significativo no início das 

transições democráticas», contando-se de entre elas «as profundas alterações na 

doutrina e actividade da Igreja Católica manifestadas no Concílio Vaticano II, entre 

1963-65, e a transformação das igrejas nacionais de defensoras do statu quo em 

opositoras do autoritarismo e proponentes de reformas sociais, económicas e 

políticas».6 

 Esta evolução levou à emergência de uma nova abordagem teórica, ainda nos 

anos 1960, directamente ligada ao trabalho de Barrington Moore. Tratou-se da 

Estruturalist Approach que identificou como pré-requisito da democracia a alteração 

das estruturas de poder de um país em resultado de lutas político-sociais. Dentro desta 

concepção, a probabilidade de nascimento de um regime democrático era determinada 

pela estrutura social pois a composição das classes sociais e a luta entre elas pelo 

controlo ou influência do poder determinava o próprio sistema político. Moore concluiu 

então que a existência de uma burguesia forte era condição sine qua non para o 

estabelecimento da democracia e concretizou: «uma vigorosa e independente classe 

média urbana tem sido um elemento indispensável no crescimento das democracias 

parlamentares. Sem burguesia não há democracia».7  

 A crítica a esta abordagem foi empreendida por uma série de autores inscritos na 

chamada Radical Approach dos quais se destacou Nicos Poulantzas com a obra The 

Crisis of Dictatorship: Portugal, Greece and Spain. No seu trabalho, o autor procurou 

entender a mudança de regime através de uma estrutura conceptual assente na teoria 

marxista do Estado, baseando-se assim na ideia de que este último se definia pelo 

resultado directo da relação de força entre as suas classes sociais, podendo assumir dois 
                                                 
5Gabriel Almond, Sidney Verba, The Civic Culture, Boston, Little, Brown & Company, 1965 
6Samuel Huntington, The Third Wave…, ob. cit. p.45 
7Barrington Moore Jr., Social Origins of Dictatorship and Democracy: Lord and Peasant in the Making 
of the Modern World, Boston, Beacon Press, 1967 
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tipos diferentes – a democracia burguesa e a democracia popular. Defendendo o modelo 

popular, Poulantzas sustentou que a sua emergência pressupunha um contexto marcado 

por conflitos entre a burguesia internacional e a doméstica, a divisão e consequente 

enfraquecimento da segunda e a existência de partidos progressistas bem organizados e 

determinados a levar a cabo uma estratégia leninista de controlo do poder.8  

 Mas o ponto de viragem na análise do fenómeno democrático surgiu no início 

da década de 1970 com o artigo de Dankwart Rustow intitulado Transition to 

Democracy: Towards a Dinamic Model e que inaugurou a chamada Transition 

Approach. 

 A ruptura com as abordagens anteriores assentou na rejeição da existência de 

pré-requisitos como condição indispensável à emergência da democracia e, sobretudo, 

na deslocação do objecto de análise para o processo de transição democrática per se, 

relegando para um segundo plano a questão das condições para o seu funcionamento. 

Na base desta nova orientação esteve a percepção de que os factores necessários para a 

existência de um regime democrático estável não eram necessariamente os mesmos da 

sua génese. 

 Optando por se centrar nos segundos, Rustow propôs-se construir o que 

designou de Genetic Theory, assente na distinção entre os conceitos de génesis e 

function e concentrada na análise do primeiro. Deste modo, organizou o seu estudo a 

partir da seguinte questão: «Que condições tornam a democracia possível e quais as que 

permitem o seu desenvolvimento?». A resposta, em seu entender, devia ser encontrada 

no correcto entendimento do fenómeno da transição para a democracia, ou seja, 

enquanto um processo dinâmico de mudança, marcado pela contingência e a incerteza, 

compreendendo conflitos violentos, lutas pelo poder e competição civil, onde 

prevalecem as escolhas feitas pelos actores políticos na construção das instituições 

democráticas. 

 Esta proeminência da acção dos autores políticos é um aspecto primordial do 

pensamento de Rustow. Na realidade, a sua perspectiva centrou-se no processo político, 

caracterizado por conflitos, alianças, mudança de alianças, num processo de grande 

volubilidade, ressaltando o papel decisivo das elites e das suas escolhas. Para ele, em 

                                                 
8Nicos Poulantzas, The Crisis of Dictatorship: Portugal, Greece and Spain, London, NLB, 1976 
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última análise, a democracia «é resultado da adopção consciente das regras e 

procedimentos democráticos por parte das elites políticas».9  

Na linha inaugurada por Rostow, a partir dos anos 1980, surgiram um conjunto 

de estudos comparativos dedicados especificamente aos processos de transição para a 

democracia, tendo o primeiro sido desenvolvido por Guillermo O´Donnell, Philippe 

Schmitter e Laurence Whitehead no âmbito de um extenso projecto do Woodrow 

Wilson Center e que comparou os casos ocorridos na Europa do Sul e na América 

Latina.  

Numa das principais conclusões desta investigação publicada em quatro 

volumes, os autores defenderam que «(…)as razões da transição podem ser encontradas 

predominantemente em factores domésticos ou internos», afirmando assim o primado 

do pressuposto nativista neste tipo de processos, aspecto que iria fazer escola e dominar 

uma longa fase de estudos, nomeadamente até inícios da década de 1990 e dos casos da 

Europa Central e de Leste. 

Do conjunto dos argumentos mais importantes de O´Donnell, Schmitter e 

Whitehead pode-se ainda destacar outras duas dimensões. A primeira consistiu na 

identificação de um elemento comum a todas as transições, não variando segundo as 

características específicas de cada país, sendo este a incerteza quanto ao seu resultado 

final, podendo mesmo não culminar na institucionalização de um regime democrático. 

A segunda dimensão radicou na identificação de um conjunto de variáveis gerais 

aplicáveis a todos os processos desta natureza, ainda que podendo apresentar 

desenvolvimentos distintos consoante as especificidades internas de cada caso, sendo 

elas as seguintes: o posicionamento do bloco de apoio do anterior regime autoritário; o 

papel das Forças Armadas durante o autoritarismo e na transição; a acção dos novos 

actores políticos; a celebração, ou não, de pactos; a realização de eleições. 10 

Outro contributo significativo para o estudo comparado dos processos de 

transição para a democracia foi dado por Juan Linz e Alfred Stepan que acrescentaram 

às investigações anteriores sobre a Europa do Sul e a América Latina a análise do 

fenómeno da democratização da Europa ex-comunista. 

A principal valia deste trabalho consistiu na construção de um quadro analítico 

assente num conjunto de sete variáveis determinantes para o entendimento dos 
                                                 
9Dankwart Rustow, «Transitions to Democracy: Towards a Dinamic Model», Comparative Politics, 
April 1970, pp.337-363 
10Guillermo O´Donnel; Philippe Schmitter; Laurence Whitehead (eds.), Transition from Authoritarian 
Rule, 4vols., Baltimore, The John Hopkins University Press, 1986 
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processos de mudança de regime nas regiões seleccionadas, quais sejam: a base da 

liderança do regime não democrático anterior; quem inicia e controla a transição; o 

ambiente de elaboração da Constituição; a relação entre o Estado, a Nação e a 

democratização; a natureza do regime anterior; as influências internacionais; o rácio 

político entre legitimidade e coerção. 

 Deste agregado, importa destacar aquelas que à partida mais relevam para o 

entendimento do caso português. 

 Em primeiro lugar, quanto à base da liderança do regime não democrático 

anterior, os autores consideraram quatro categorias distintas, a saber: a hierarquia 

militar; a elite “sultânica”; os militares intermédios; a elite civil. Para Linz e Stepan a 

ocorrência de uma transição à democracia estava dificultada nos dois primeiros casos e 

tendia a estar facilitada nos restantes. 

 Em segundo lugar, quanto à relação entre quem inicia e controla a transição e a 

evolução do próprio processo de mudança, os autores seleccionaram cinco casos: uma 

insurreição da sociedade civil; o colapso súbito do regime não democrático; uma 

revolução armada; um golpe militar não hierárquico; uma mudança conduzida pela 

hierarquia do Estado ou do regime. Para eles cada uma destas formas conduzia a 

transições diferentes, contudo, todas, à excepção da última, tendiam à formação de 

governo provisórios, radicando a diferente essencialmente no ambiente de exercício do 

poder. 

Em terceiro lugar, os responsáveis por este estudo destacaram o ambiente de 

elaboração da constituição para concluir que a natureza do texto fundamental 

determinava o resultado final da transição democrática, considerando-se esta última 

incompleta enquanto permanecessem elementos não democráticos na Constituição. 

Sintomaticamente, Linz e Stepan escolheram justamente o caso português como 

exemplo paradigmático desta realidade pois, em sua opinião, o texto aprovado em Abril 

de 1976 contemplava «domínios reservados de poder», nomeadamente a consagração 

como órgão de soberania do Conselho da Revolução, uma instituição de carácter militar 

e não sujeita a eleição livre nem fiscalização, pelo que a mudança do autoritarismo para 

a democracia em Lisboa só ficou completa em Agosto de 1982, altura em que se 

extinguiu aquele Conselho e terminou a «tutela militar sobre o regime democrático.11 

                                                 
11Juan Linz e Alfred Stepan, Problems of Democratic Transition and Consolidation – Southern Europe, 
South America and Post–Communist Europe, Baltimore, The Johns Hopkins University Press, 1996 
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 O passo decisivo para a sistematização do conjunto das transições democráticas 

foi dado por Samuel Huntington na obra anteriormente citada e intitulada The Third 

Wav: Democratization in the Late Twentieth Century. O seu principal contributo 

consistiu na elaboração de um novo modelo analítico da democratização, agrupando os 

diversos casos, tendo por base as suas semelhanças e diferenças no modo como se 

processou a mudança de regime. 

 Partindo do critério da importância relativa dos detentores do poder e da 

oposição no regime anterior, o autor identificou três categorias: Tranformation; 

Replacement; Transplacement. 

 No primeiro caso, a transição apresentou como característica central o facto de a 

opção pela democracia partir do próprio regime não democrático, ou seja, foram os 

detentores do poder que iniciaram e lideraram o processo de mudança, o que, regra 

geral, permitiu um movimento gradual de substituição do sistema político e evitou os 

riscos de um corte radical com o statu quo ante. Este tipo de transição foi mais comum 

nos regimes militares ou personalistas, uma vez que as suas hipóteses de sucesso eram 

tanto maiores quanto mais fortes fossem os detentores do poder, contando-se neste 

âmbito dezasseis casos como, para citar alguns exemplos emblemáticos, a Espanha, o 

Brasil, o Chile, o Peru, o Equador, a Hungria e a Bulgária. 

 A democratização por Replacement ocorreu nos casos em que o movimento 

conducente à democracia foi iniciado e controlado pelos grupos opositores ao regime 

anterior que promoveram o colapso, ou o derrube pela força, deste último. Em regra, a 

consequência mais visível consistiu num corte radical com a situação prévia, com 

elevados níveis de conflitualidade e violência cuja intensidade variou consoante a 

natureza do sistema não democrático, inscrevendo-se nesta categoria seis casos: 

Portugal, Grécia, Alemanha de Leste, Filipinas, Roménia e Argentina. 

 Finalmente, as transições por Transplacement combinaram elementos dos dois 

tipos anteriores, uma vez que a democracia resultou quer da acção das forças no poder, 

quer da oposição. Isto aconteceu dada a existência de uma balança de poderes 

equilibrada, onde os líderes reformistas do regime prévio não tinham poder suficiente 

para iniciar e liderar o processo de mudança, mas a oposição moderada também era 

incapaz de realizar essa tarefa sozinha. São onze os casos identificados dentro deste 
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modelo caracterizado pela negociação, entre os quais a Polónia, a Checoslováquia, o 

Uruguai e a Coreia do Sul.12 

 

2.A dimensão internacional da teoria da transição para a democracia 

 O advento da década de 1990 assinalou uma nova fase do estudo teórico dos 

processos de transição para a democracia caracterizada pela atribuição de uma 

crescente importância à dimensão internacional, sendo que para esta alteração muito 

contribuiu a vaga de democratização na Europa Central e de Leste. Como escreveu 

Geoffrey Pridham num dos primeiros trabalhos sobre a relevância dos factores externos 

na mudança de regime: «o contexto internacional é a dimensão esquecida no estudo da 

transição democrática. Contudo, ele é claramente uma dimensão com importância, 

como os três exemplos regionais da Europa do Sul, da América Latina e, mais 

recentemente, da Europa de Leste demonstraram, ainda que de modos diferentes. Todos 

estes exemplos revelam (…) o impacto directo, ou influência indirecta, sobre a 

democratização das organizações internacionais, de uma ou outra superpotência ou 

outros Estados da mesma região e das organizações não governamentais».13 

 Em rigor a valorização da dimensão internacional da transição iniciou-se ainda 

na década de 1980, mesmo que de modo embrionário, com as investigações pioneiras 

de Laurence Whitehead e Alfred Tovias.14 Embora estes autores continuassem a 

postular a predominância dos factores internos, chamavam já a atenção para a 

importância do impulso externo, sobretudo nos casos de maior incerteza quanto ao 

resultado final do processo político. 

 O texto publicado em 1986 por Whitehead destacou-se neste âmbito por 

procurar sistematizar pela primeira vez os métodos pelos quais as forças exógenas 

podiam influenciar a mudança de regime num determinado país. O autor distinguiu 

então duas categorias gerais que designou de «métodos governamentais» e «métodos 

não governamentais», incluindo nos primeiros «o papel dos tratados internacionais», a 

«diplomacia» e o «incentivo económico» e nos segundos a actividade de organizações 

como «a Internacional Socialista» e a «Igreja». 

                                                 
12Samuel Huntington, The Third Wave…, ob. cit., pp.113-114 
13Geoffrey Pridham, Encouraging Democracy. The International Context of Regime Transition in 
Southern Europe, New York, St. Martin´s Press, 1991, p.1 
14Laurence Whitehead, «International Aspects of Democratization», em Guillermo O´Donnell; Philippe 
Schmitter, Laurence Whitehead, Transition from Authoritarian Rule…, ob. cit.; Alfred Tovias, «The 
International Context of Democratic Transition», em Geoffrey Pridham (ed.), The New Mediterranean 
Democracies: Regime Transition in Spain, Greece and Portugal, London, Frank Cass, 1984 
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 Outro contributo importante deste trabalho consistiu na ideia de que o contexto 

regional era o meio mais eficaz de influência externa nas transições democráticas. 

Concretizando, Whitehead destacou o papel desempenhado pela Comunidade 

Económica Europeia nos casos da Europa do Sul, classificando a CEE como «a maior 

fonte de poder» a este nível pois, tal como desenvolveu com mais detalhe numa obra 

posterior, a simples vontade de adesão à Comunidade era um factor potenciador de uma 

evolução democrática.15 

 Todavia, como já referimos, foi sobretudo a partir da obra publicada em 1991 

por Geoffrey Pridham que se começou a superar o paradigma do primado nativista 

nesta área de estudos. Tal como tinham feito anteriormente Whitehead e Tovias, o autor 

começou por valorizar igualmente o factor regional, que classificou de variável mais 

significativa no impacto internacional na transição, inaugurando deste modo uma 

tendência que se acentuou na maioria das investigações subsequentes. Para ele, a 

simultaneidade dos processos verificados na Europa do Sul, ou seja, em Portugal, 

Espanha e Grécia, comprovou a predominância do contexto regional, nomeadamente 

dada a existência de um ambiente geopolítico comum; concretizando, Pridham 

considerou a Comunidade Económica Europeia e a NATO como elementos decisivos 

para a ocorrência de um mesmo resultado final em Lisboa, Atenas e Madrid.16 

 Mas Geoffrey Pridham não se limitou a analisar o factor regional, procurando 

ainda entender a influência exercida pelo que designou de «ambiente internacional». De 

acordo com a sua conclusão vários elementos inscritos neste plano condicionam a 

emergência de um regime democrático, tais como, os «acontecimentos internacionais 

mais relevantes», a «situação da economia mundial», a «acção das organizações 

internacionais» e o «relacionamento bilateral com outros países». 

 Indo mais longe, o autor chamou a atenção para a existência de outra dimensão 

externa relevante na democratização, como sejam os laços transnacionais estabelecidos 

pelas próprias forças internas. De acordo com a sua perspectiva, a extensão e a natureza 

dos laços estabelecidos pelas elites domésticas com o exterior -  políticas, económicas, 

militares ou sociais -, acabaram por ser determinantes para o resultado final dos 

                                                 
15Laurence Whitehead, «International Aspects of Democratization…», ob. cit., p.19 e p.39 
16Geoffrey Pridham, Encouraging Democracy…, ob. cit., p.2. Refira-se que também Philippe Schmitter 
sublinhou a importância do factor regional, escrevendo mesmo num dos seus últimos trabalhos sobre esta 
problemática que «o contexto mais eficaz dentro do qual os actores externos podem influenciar os 
processos democráticos ao nível nacional é cada vez mais o contexto regional», Philippe Schmitter, 
Portugal: do Autoritarismo à Democracia, Lisboa, ICS, 1999 
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processos de transição à democracia, sobretudo as relações dos principais dirigentes 

nacionais com uma ou outra superpotência, com a CEE, com as grande famílias 

políticas europeias, com as organizações internacionais, entre outros laços 

transnacionais possíveis. 

  Finalmente, Pridham procurou construir uma estrutura analítica destinada a 

facilitar o estudo comparativo dos diversos casos de transição. Na prossecução deste 

objectivo identificou o que designou de «fontes de influência externa», isto é, os meios 

pelos quais as forças exógenas podiam influenciar o curso da mudança de regime, 

podendo estes ser o «apoio ou pressão política, diplomática, económica ou moral», o 

«recurso a operações secretas», a «incorporação internacional» e o contágio».17 

 Também influenciado pelas transições na Europa Central e de Leste, Laurence 

Whitehead evoluiu no sentido de atribuir uma relevância cada vez maior à dimensão 

internacional na democratização. Assim, depois de ter começado por sustentar que os 

factores internos eram primordiais no âmbito deste tipo de processos, num trabalho 

publicado em 1996 afirmou: «Apesar de o estabelecimento e consolidação dos regimes 

democráticos requererem um forte comprometimento de um grupo alargado de forças 

internas, não se deve negligenciar (…) o contexto internacional sob o qual a grande 

maioria das verdadeiras democracia se estabeleceu»; e, considerando especificamente 

os casos da Europa de Leste e da África Austral, acrescentou: «(…)em todos os último 

processos (…) o balanço da análise do conjunto dos casos obriga a atribuir um peso 

considerável ao contexto internacional».18 

Neste sentido, propôs-se estudar de forma mais aprofundada e sistematizada esta 

dimensão através de uma abordagem assente em três categorias externas primordiais, 

tais como, o «contágio», o «controle» e o «consentimento».    

 O autor considerou o «contágio» como a categoria mais frequentemente 

verificada na democratização e definiu-o como «um mecanismo neutro» de transmissão 

da democracia de um país para outro por proximidade geográfica e através do simples 

exemplo de sucesso do seu próprio processo de transição, logo sem recurso a qualquer 

mecanismo de influência activa ou intencional. Para ele estão neste universo vários 

exemplos históricos, destacando-se, entre outros, o «contágio» do caso português à 

Europa do Sul e à América Latina, em apenas uma década, bem como a sequência 

                                                 
17Geoffrey Pridham, Encouraging Democracy…, ob. cit., p.29 
18Laurence Whitehead (ed.), The International Dimensions of Democratization: Europe and Américas, 
New York, Oxford University Press, 1996, pp.3-4 
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verificada na Europa de Leste com as mudanças na Polónia, Checoslováquia, RDA, 

Hungria, Roménia e Bulgária, todos em pouco mais de um ano.19 

 Dado o carácter restritivo desta interpretação, pois como o próprio reconheceu 

omitia a acção e intenção dos actores internacionais, esquecia os canais de transmissão 

e não distinguia entre os diferentes tipos ou fases da democratização, Whitehead 

considerou outra categoria analítica, ou seja, o «controle», definindo-o como a 

promoção da democracia por um país num outro através de sanções – positivas ou 

negativas -, imposição, ou mesmo intervenção militar.20 

 De acordo com o autor, o «controle» ocorreu sobretudo nos casos de 

democratização do imediato pós-Segunda Guerra Mundial, embora também se tenha 

verificado na Europa de Leste e na África Austral; porém, esteve praticamente ausente 

nos exemplos português, espanhol e grego pois, ao contrário do que sucedeu a seguir a 

1945, faltou a Washington capacidade para exercer um «controle» directo sobre os seus 

aliados autoritários na década de 1970. 

 A última categoria estabelecida por Whitehead foi o «consentimento», 

caracterizado por um «(…)conjunto de interacções entre processos internos e 

internacionais». Segundo esta perspectiva a transição à democracia resultou tanto da 

influência de um conjunto de factores externos como das acções e intenções dos grupos 

nacionais mais relevantes e das interacções que estes estabeleceram com forças 

internacionais, em muitos casos por sua própria iniciativa. 21 

 Este argumento introduziu na literatura em apreço um novo nível analítico 

importante, como seja, o de que um regime verdadeiramente democrático e estável 

requer sempre o apoio e envolvimento de um espectro alargado de grupos político-

sociais nacionais. Ora, esta realidade tem uma dupla implicação: primeiro, que uma 

acção primordial a desenvolver pelos actores externos que pretendem contribuir para 

um determinado resultado – neste caso o estabelecimento de uma democracia – consiste 

justamente no fomento e apoio dos grupos internos defensores deste regime político; 

segundo, que os próprios actores domésticos procurem alinhamentos internacionais de 

molde a impulsionar um resultado favorável no processo de mudança de regime. 

 Num extremo, o «consentimento» levou a «(…)um impulso irresistível no 

sentido da fusão com uma democracia já existente», como foi o caso da RDA; num 

                                                 
19Idem, p.6 
20Idem, p.9 
21Idem, p.14 
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nível mais atenuado, envolveu «(…)o desejo de proteger a democracia num 

determinado país através da adesão a um bloco regional», como nos exemplos de 

Portugal, Grécia e Espanha.22  

 Este estudo de Laurence Whitehead foi posteriormente aprofundado por 

Philippe Schmitter que acrescentou ao modelo uma quarta categoria que designou de 

«condicionalidade», entendendo por esta o «(…) emprego deliberado da coerção - 

sujeitando a condições específicas a concessão de benefícios – por instituições 

multilaterais».23 

 Para ele esta é a categoria mais frequente na actualidade, sendo a sua expressão 

máxima a União Europeia que faz depender a adesão ao seu seio da existência de um 

regime democrático no país candidato; contudo, organizações como o Fundo Monetário 

Internacional e o Banco Mundial também têm adoptado crescentemente este tipo de 

actuação. Neste plano, o método mais frequentemente utilizado é o da pressão 

económica, traduzindo-se esta quer na aplicação de sanções, quer na recusa da 

concessão de empréstimos até à existência de sinais claros de implementação da 

democracia, quer ainda no apoio económico aos Estados em transição para a 

democracia. Mas a pressão política é também uma forma de «condicionalidade» 

frequente nos tempos correntes. 

 Importa sublinhar que Schmitter referiu no seu trabalho apenas a 

«condicionalidade multilateral», todavia este instrumento tem sido muito 

frequentemente verificado ao nível do relacionamento bilateral, sobretudo no 

comportamento dos EUA e da Europa Ocidental no contexto da “Terceira Vaga”, tal 

como o demonstram os exemplos da Europa do Sul, da América Latina e dos países 

satélites da antiga URSS. 

 Ainda no seu esforço para conceptualizar a interacção entre o contexto 

internacional e os vários casos nacionais de “democratização, Philippe Schmitter 

forneceu-nos outro contributo relevante ao sustentar que aquela relação não podia ser 

suficientemente explicada à luz da teoria das relações internacionais e da política 

comparada, sendo necessário recorrer às teorias gerais da mudança social. Neste 

sentido, identificou «(…)quatro lógicas possíveis de transformação nas relações entre 

                                                 
22Para um desenvolvimento deste último aspecto ver em particular Philippe Schmitter, Portugal: do 
Autoritarismo à Democracia…, ob. cit., p.377 
23Ibidem 
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níveis de agregação política», tais como: as «tendências», os «acontecimentos», as 

«vagas» e as «fases».24  

 A hipótese presente na noção de «tendência» radica numa possível adaptação, 

mais ou menos passiva, das instituições nacionais a tendências vigentes no plano 

internacional num determinado período. A partir das teses clássicas do doux commerce, 

o autor concentrou-se no que considerou a expressão contemporânea daquelas, ou seja, 

na «interdependência internacional complexa», envolvendo um vasto leque de actores e 

trocas conducentes à democratização das instituições políticas nacionais. Não 

perfilhando totalmente esta perspectiva por considerá-la demasiado restritiva, Schmitter 

reconheceu porém que «(…)houve uma forma de interdependência complexa e 

organizacionalmente saturada entre a Espanha, Portugal e a Grécia (…) e o resto da 

Europa (a Comunidade Europeia em particular) que exerceu efectivamente uma 

influência poderosa e positiva nos posteriores processos de consolidação das 

respectivas democracia»; e, indo ainda mais longe, acrescentou a este respeito: «O 

impacte dessa interdependência no que se refere ao momento de ocorrência e natureza 

das várias transições da autocracia nesses países foi relativamente pequeno, mas logo 

que a mudança de regime se iniciou, as redes de trocas públicas e privadas que ligavam 

esses países ao resto da Europa tiveram repercussões profundas ao nível da escolha de 

instituições e políticas».25 

 A questão que se coloca neste exemplo é a de saber se o impacto da 

interdependência entre os Estados da Europa do Sul e a Comunidade Europeia só 

exerceu uma influência significativa no momento da consolidação no momento da 

consolidação do novo regime, ou se aquela se verificou ao longo do próprio processo de 

transição. Para os casos em apreço pode-se concluir que o efeito da «interdependência 

complexa» existiu nos dois momentos, sendo contudo mais decisiva na fase da 

consolidação. Independentemente disso, em termos conceptuais, o aspecto mais 

relevante a reter é o de que a possibilidade de mudança de regime num determinado 

país, bem como a sua natureza, é tanto maior quanto mais profundo for o seu grau de 

interdependência com o exterior. 

 Outra hipótese equacionada foi a de que as mudanças de regime, em geral, e a 

democratização, em particular, podiam resultar de «acontecimentos» internacionais 

importantes e muitas vezes imprevistos, como por exemplo a guerra, a descolonização, 

                                                 
24Idem, p.378 
25Idem, p.381 
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a crise económica, a mudança na ordem internacional, para referir apenas os mais 

relevantes.  

 Como sublinhou Schmitter, ao longo da história «(…)o acontecimento mais 

óbvio foi a guerra e, sobretudo, a derrota na guerra»; e procurando exemplos recentes 

no âmbito desta hipótese o autor escreveu ainda que «(…)as mudanças (…)verificadas 

em Portugal, na Grécia e na Argentina foram todas afectadas pelos esforços infrutíferos 

dos governantes não democráticos no sentido de projectarem o seu poderio militar para 

além das fronteiras nacionais». Ainda segundo ele, a descolonização dos impérios 

coloniais britânico, francês, holandês e belga provou a existência de uma relação 

directa entre este tipo de «acontecimentos» e a mudança de regime. Mais recentemente, 

a desagregação da URSS e o fim do sistema bipolar da “guerra fria” impulsionou as 

transições democráticas da Europa Central e de Leste.26 

 Já o conceito de «vaga», associado ao que Whitehead classificou de «contágio», 

partiu da constatação de uma «concentração temporal» das transições democráticas 

para a sugestão da existência de um processo de difusão. Como escreveu Schmitter: «O 

exemplo bem sucedido da transição num país torna-o um modelo a imitar e, logo que 

uma determinada região esteja suficientemente saturada desse modo de dominação 

política, a pressão aumentará, obrigando autocracias que subsistem a adaptar-se à nova 

norma».27 

 A partir desta análise sobre a noção de «vaga», o investigador formulou duas 

hipóteses relevantes para a compreensão da dimensão externa da transição para a 

democracia: a primeira, na linha de trabalhos anteriores e já referidos, sugere a 

probabilidade de «(…)a relevância do contexto internacional aumentar 

sistematicamente com cada caso sucessivo de democratização»; a segunda, ligada 

sobretudo à noção de «vaga» por «consentimento», propõe que «o contexto 

internacional deixou de depender basicamente de canais de influência públicos 

intergovernamentais, tendo passado a contar cada vez mais com a intervenção de 

organizações privadas não governamentais (…)».28 

 Finalmente, Schmitter formulou uma quarta categoria analítica que designou de 

«fases» e através da qual procurou entender as formas como as diferentes fases da 

transição à democracia são afectadas pela dimensão internacional. 

                                                 
26Idem, p.383 
27Idem, pp.387-88 
28Ibidem 
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 Esta abordagem é especialmente relevante pois chama a atenção para o facto de 

os processos em apreço não serem regulares, compreendendo diversas etapas, fases, ou 

sequências, dada a existência de diferentes actores, ou grupos, com estratégias e tarefas 

distintas, variando em cada uma delas a capacidade de influência do exterior. 

 Neste âmbito, o principal argumento a reter é que durante a primeira fase da 

transição, a «capacidade para se exercer uma influência marginal no resultado» é 

«maior do que mais tarde», mas «o simples ritmo da mudança», aliado em alguns casos 

«ao seu carácter inesperado», deixa os agentes externos «sem informações vitais» que 

precisam para intervir eficazmente e «sem canais regulares de influência» para exercer 

a sua acção. 

 Tudo somado, Schmitter concluiu não só que o «grau de influência externa varia 

consoante a «fase», momento ou sequência do processo de mudança de regime», como 

o seu efeito tende a ser «maior e mais duradouro na consolidação da democracia do que 

na transição».29 

 Um último aspecto conceptual teorizado por vários investigadores deste campo 

de estudos foi o da identificação dos elementos distintivos existentes nas actuações dos 

EUA e da Europa Ocidental no contexto das transições democráticas, competindo 

sublinhar a este respeito que a maioria das abordagens teóricas tende a sustentar que os 

aliados ocidentais recorrem a métodos diferentes na prossecução do objectivo de 

promoção da democracia. 

 Laurence Whitehead foi um dos autores a sublinhar este aspecto identificando 

uma distinção ao nível dos motivos e meios em resultado das diferentes experiências 

históricas, bem como da desproporção entre os respectivos papéis geopolíticos. Por esta 

conjugação de factores ele concluiu que os EUA tendem a responsabilizar-se 

primordialmente pelas questões de segurança e a Europa Ocidental pende para 

estratégias político-económicas.30 

 Pode-se encontrar uma síntese com relevo para a compreensão desta 

problemática na abordagem formulada por Giuseppe di Palma na obra intitulada To 

Craft Democracies. An Essay on Democratic Transitions. Segundo ele, «(…)a Europa 

Ocidental e os Estados Unidos diferem em motivos e condutas porque são igualmente 

diferentes quer em papeis geopolíticos, quer na sua história democrática, quer ainda nas 

estruturas políticas internas»; deste modo, os segundos tendem a prosseguir 

                                                 
29Idem, pp.390-400 
30Laurence Whitehead, The International Dimensions of Democratization…, ob. cit., p.12 
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«(…)políticas mais unilaterais e impositivas, com menos atenção às relações entre as 

forças internas do país em apreço», enquanto os primeiros conduzem essencialmente 

«(…)políticas menos unilaterais, mais graduais e especialmente atentas às 

complexidades internas do país e mesmo da região».31 

 Existe nesta perspectiva um aspecto que merece ser sublinhado, mais 

concretamente a relação existente entre os EUA, por um lado, e a Europa Ocidental, por 

outro, com as forças política internas do país em transição. Como defendeu Alfred 

Tovias, no caso concreto da Europa do Sul os norte-americanos não possuíam na 

década de 1970 ligações directas ao nível não governamental com as forças 

democráticas de Portugal, Espanha e Grécia, nomeadamente através de partidos 

políticos ou de organizações sindicais; ao invés, Estados como o Reino Unido, a França 

e a RFA, sobretudo esta última, tinham fortes ligações com esses grupos democráticos 

domésticos, destacando-se o papel das internacionais partidárias – com relevo para a 

Internacional Socialista -, mas também os sindicatos, as associações empresariais, as 

fundações e mesmo as Igrejas.32 

 Para além deste factor há ainda um elemento crucial para compreender a 

distinção no modus operandi dos Estados Unidos e da Europa Ocidental, ou seja, como 

referimos anteriormente, a existência do lado europeu de uma organização de tipo 

supranacional como a Comunidade Económica Europeia. A sua importância e o modo 

de influência foram sobretudo visíveis nos casos ocorridos na Europa do Sul sobre os 

quais exerceu um efeito de atracção através da simples hipótese de uma futura adesão 

ao seu seio, o que, de acordo com as condições em vigor, implicava a existência de um 

regime democrático nos países candidatos; além disso, os Estados que a compunham à 

época fizeram uso dos mecanismos de pressão à sua disposição para influenciarem o 

curso dos acontecimentos, destacando-se neste plano a sujeição de quaisquer ajudas 

económicas a indicações claras de evolução dos respectivos processos políticos na 

direcção da democracia.33 

 Já pelo lado norte-americano, como chamaram a atenção Laurence Whitehead e 

Alfred Tovia, havia a «densa rede de laços militares e de segurança» estabelecidos 

desde a Segunda Guerra Mundial que iam desde as estruturas da NATO, até às bases 
                                                 
31Guiseppe di Palma, To Craft Democracies. An Essay on Democratic Transitions, Berkeley, University 
of Califórnia Press, 1990, pp.189-190 
32Alfred Tovias, «US Policy Towards Democratic Transition in Southern Europe», em Geoffrey Pridham, 
Encouraging Democracy, ob. cit., p.179 
33Geoffrey Pridham, «The Politics of the European Community, Transnational Networks and Democratic 
Transition in Southern Europe», em Geoffrey Pridham, Encouraging Democracy, ob. cit., pp.212-245  
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militares estabelecidas nos países em transição, passando pela cooperação entre as 

respectivas Forças Armadas e, finalmente, a concessão de equipamento militar, 

realidades uma vez mais salientes nos exemplos da Europa do Sul, mas também na 

América Latina.34 

                                                 
34Laurence Whitehead, The International Dimensions of Democratization…, ob. cit., p.14; Alfred Tovias, 
«US Policy Towards Democratic Transition in Southern Europe», ob. cit., pp.178-80 
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CAPÍTULO 2 

O CONTEXTO INTERNACIONAL 

 

 

1.A détente Leste-Oeste 

O sistema internacional resultante da Segunda Guerra Mundial apresentava 

como dominante a interacção entre as duas únicas superpotências remanescentes após 

aquele conflito militar – os EUA e a URSS. 

 O ponto nevrálgico do relacionamento entre os dois actores preponderantes 

consistia na balança de poder que se estabeleceu a seguir a 1945, assentando aí a 

preservação do novo ordenamento bipolar. Ou seja, da capacidade de Washington e de 

Moscovo preservarem o equilíbrio global de poder dependia a manutenção do sistema; 

qualquer perturbação séria desse equilíbrio teria mudado o sistema.   

Desse modo, a tarefa prioritária dos decisores políticos norte–americanos e 

soviéticos a partir da segunda metade da década de 1960 consistiu em conceber um 

modo de relacionamento entre os seus dois países que, simultaneamente, se ajustasse às 

mudanças internacionais em curso e preservasse o equilíbrio bipolar: a fórmula 

adoptada ficaria conhecida por détente. 

A détente surgiu assim como um meio de responder às oscilações na balança 

global de poder, uma característica saliente dos anos 1960 e 1970, sendo o seu fim 

último, não a substituição do sistema saído da Segunda Guerra Mundial, mas 

justamente a sua preservação. Dito de outro modo, como referiu Raymond Garthoff, a 

détente consistiu numa fase do sistema da “guerra fria” e não numa alternativa a este.1 

No epicentro da nova estratégia externa das superpotências estava o interesse 

em substituir uma relação baseada quase exclusivamente na tensão por outra assente na 

cooperação, ainda que com áreas de conflito. E as causas propiciadoras da mudança 

encontravam-se em três desenvolvimentos com alcance sistémico: a dissolução da 

rigidez nos dois blocos político–militares antagónicos; o conflito sino–soviético; a 

obtenção por parte da URSS de uma paridade estratégica relativa. 

Em rigor, a predisposição para uma política de redução da tensão da “guerra 

fria” foi uma consequência directa da crise dos mísseis de Cuba. A hipótese real de um 

choque nuclear entre as duas superpotências e a equação das suas consequências 

                                                 
1Raymond Garthoff, Détente and Confrontation. American–Soviet Relations from Nixon to Reagan, 
Washington D.C., The Brookings Institution, 1994, p.3  
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devastadoras para ambos os lados tornou claro que nenhum objectivo político podia ser 

alcançado a um custo aceitável em caso de confronto militar com recurso ao arsenal 

nuclear; acto contínuo, os decisores políticos viram-se na necessidade de substituir a 

estratégia de conflito global por uma estratégia de aproximação e cooperação. 

Sintomaticamente, a primeira tentativa de iniciar a détente americano–soviética ocorreu 

na Administração de Lyndon Johnson, altura em que tiveram lugar as primeiras 

discussões SALT, sendo travadas pela ocupação da Checoslováquia em 1968.2 

 Todavia, como mencionámos, a primeira causa estrutural da détente consistiu na 

dissolução da rigidez nos dois blocos político–militares antagónicos, uma característica 

geopolítica saliente dos anos 1960, em consequência da perda parcial de influência de 

EUA e URSS nas suas respectivas esferas.3 No caso de Washington, tal facto ficou a 

dever-se quer ao seu progressivo envolvimento no Vietname, quer à postura de maior 

independência da Europa Ocidental no xadrez internacional. Já no lado de Moscovo, a 

principal causa residiu na eclosão do conflito sino-soviético e na dinâmica centrífuga 

verificada na sua área de influência, principalmente na Roménia, na Jugoslávia e na 

Checoslováquia. 

 Pelo lado norte-americano, a primeira zona de preocupação residiu no crescente 

envolvimento no conflito da Indochina que contribuiu para uma limitação do seu leque 

de opções diplomáticas. O progressivo esforço no Vietname consumiu recursos 

políticos, militares e económicos que deixaram de estar disponíveis para outras 

prioridades, como por exemplo para a modernização do arsenal nuclear dos Estados 

Unidos ou para o reforço da defesa europeia. Em simultâneo, esta questão assumiu-se 

como catalisador das divisões entre os aliados ocidentais, com os países oeste–europeus 

a assumirem crescentemente uma atitude de maior afastamento em relação à política 

dos EUA para a Indochina que viam como contrária aos seus próprios interesses 

nacionais, desde logo por comportar um desinvestimento do envolvimento de 

Washington na Europa. Finalmente, o Vietname conduziu a uma grave divisão interna, 

com o subsequente fim do consenso em torno da estratégia externa nacional, facto que 

foi ampliado no início da década de 1970 pelas repercussões do “caso Watergate”. 

Como escreveu Henry Kissinger nas suas memórias: «A reacção face ao Vietname e ao 

“Watergate” tinha polarizado o país. Os situados à esquerda queriam que os Estados 

                                                 
2Strategic Arms Limitation Talks 
3António José Telo, «As Relações Internacionais da Transição», em J.M Brandão de Brito (coord.), Do 
Marcelismo ao Fim do Império, Lisboa, Editorial Notícias, 1999, p.228 
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Unidos se retirassem do mundo e cuidassem antes das suas necessidades internas; os 

conservadores começavam a reclamar uma cruzada ideológica. Aos olhos da esquerda, 

os Estados Unidos tinham-se envolvido internacionalmente de forma excessiva; aos 

olhos da direita os Estados Unidos não eram suficientemente firmes no seu empenho 

externo».4 

 Para agravar, os EUA foram confrontados com uma Europa Ocidental apostada 

em afirmar-se internacionalmente, o que implicava uma estratégia externa de maior 

independência face à potência hegemónica no bloco Oeste. De facto, Alemanha, França 

e Reino Unido adoptaram no período em apreço uma maior flexibilidade diplomática 

com o propósito de aumentar a sua própria capacidade de influência no exterior, o que 

só podia ser alcançado a expensas da influência de Washington no espaço oeste–

europeu. Esta nova atitude externa foi consubstanciada, desde logo, na aposta no 

aprofundamento do projecto de integração europeia, mas também na détente franco–

soviétiva, de de Gaulle, e na Ostpolitik, de Willy Brandt.5 

Já do lado soviético, o problema residiu na combinação de um conjunto de 

desenvolvimentos que, embora distintos, concorreram para um mesmo fim, ou seja, a 

erosão da sua hegemonia na Europa Central e de Leste. O pano de fundo desta 

tendência consistiu na emergência do conflito sino–soviético que, ao colocar as duas 

maiores potências comunistas uma contra a outra, estimulou outros países comunistas a 

prosseguir uma política mais independente. Foi o caso da Roménia e da Jugoslávia que 

aproveitaram a oportunidade providenciada pela China para aprofundar a sua estratégia, 

já anteriormente esboçada, de afastamento em relação a Moscovo. Mas o caso mais 

paradigmático foi o da Checoslováquia pois, ao contrário de Bucareste e de Belgrado, 

era um país satélite do Kremlin e fundamental para a coesão do seu sistema de defesa; 

assim, o exemplo checoslovaco podia constituir um precedente para países como a 

Polónia e a Hungria, pondo em causa o Pacto de Varsóvia e, logo, a segurança da 

URSS. 

Esta dinâmica foi potenciada pelos crescentes problemas económicos 

experimentados por Moscovo a partir da década de 1960. O abrandamento, primeiro, e 

a queda, depois, do crescimento da económica soviética obrigou os dirigentes do 

Kremlin a adoptar duas políticas que acentuaram o efeito centrífugo já existente na sua 

esfera de influência. Em primeiro lugar, forçou-os a aprofundar a integração da 

                                                 
4Henry Kissinger, Anos de Renovação, Lisboa, Gradiva, 2003, p.37 
5Para um desenvolvimento deste assunto, ver o ponto 2 
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economia dos países satélites com a de Moscovo que se traduziu em prejuízos para os 

primeiros. Em segundo lugar, impeliu-os a uma abertura comercial com o Ocidente o 

que teve como efeito o incremento das relações entre os dois lados da “cortina de 

ferro”. 

Porém, como já foi mencionado, o principal motivo de preocupação para a 

URSS radicou no conflito sino-soviético, outro desenvolvimento com alcance ao nível 

do sistema internacional e estruturante da détente. A “deserção” da China do bloco 

liderado pelo Kremlin, com a consequente divisão deste, e a emergência de Pequim no 

xadrez internacional, em competição com Moscovo pela liderança do mundo 

comunista, provocou um impacto importante ao nível do equilíbrio de poder da “guerra 

fria”. Acresce que esta dissensão foi aproveitada pelos EUA para se aproximarem do 

“gigante” chinês. 

Os primeiros sinais sérios de tensão sino–soviética surgiram no ano de 1962. A 

cedência do Kremlin na crise dos mísseis de Cuba desencadeou a primeira vaga de 

criticismo em Pequim. Quase em simultâneo, a situação agravou-se pela eclosão do 

conflito entre a China e a Índia e pela posição adoptada por Moscovo nesse contexto, 

percepcionada em Pequim como de apoio a Nova Deli. Ainda nesse ano, ocorreram as 

primeiras disputas territoriais, nomeadamente na província de Xinjiang. 

Ao longo dos anos 1960 a tensão entre chineses e soviéticos subiu de tom até 

atingir o ponto de choque militar. Vários factores a jusante contribuíram para esta 

escalada, sobretudo a invasão de Praga pelo “exército vermelho”, temida pelos líderes 

da China como um possível precedente para posterior aplicação ao seu país da 

“doutrina Brejnev”; também o aparecimento do “Eurocomunismo” e a reacção oposta 

de Moscovo e Pequim a este movimento de crescente independência dos partidos 

comunistas oeste–europeus face ao Kremlin; ainda a eclosão do conflito entre a Índia e 

o Paquistão e o apoio dado pela URSS a Nova Deli, adversária da China. Mas o 

elemento central foi o choque militar de 1969 em Chenpao e, o que é mais importante, 

a ameaça de Moscovo de utilizar o seu arsenal nuclear contra Pequim.  

Deste modo, o conflito sino–soviético evoluiu do que pareceu ser inicialmente 

uma clivagem ideológica para um patamar de confronto militar. Como referiu William 

Keylor: «No final da década, a contenda sino–soviética passara de uma disputa 

doutrinal entre candidatos rivais à liderança do mundo comunista a um violento 

confronto diplomático, e mesmo militar, entre duas potências soberanas sobre as 
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tradicionais questões de segurança regional e territórios».6 E esta realidade não deixou 

de ter implicações estratégicas; Moscovo viu-se na contingência de enfrentar uma 

coligação hostil entre as maiores potências industriais do mundo e o primeiro país em 

termos populacionais. Acresce que, como veremos, os EUA não deixaram de aproveitar 

a oportunidade para se aproximarem de Pequim. 

Esta alteração estratégica foi a chave da nova postura conciliatória da URSS. 

Confrontado com um possível conflito a Oriente, o Kremlin passou a colocar no topo 

dos seus interesses a diminuição da tensão a Ocidente, reduzindo assim a possibilidade 

de um conflito em duas frentes. A détente Leste–Oeste foi assim, em primeiro lugar, o 

contra–ponto desejado pelos líderes soviéticos ao “problema chinês”. 

O terceiro desenvolvimento de alcance sistémico que impulsionou a détente 

consistiu na aquisição de uma paridade estratégica relativa por parte da URSS no início 

da década de 1970. De resto, reside neste âmbito a mais importante oscilação da 

balança central de poder desde a Segunda Guerra Mundial dado que, a partir de então, e 

pela primeira vez, os EUA deixaram de ser dominantes em termos de poder nuclear. 

Esta dinâmica iniciou-se com a crise dos mísseis de Cuba, altura em que os 

líderes soviéticos, bem como os seus aliados, foram confrontados com o facto de a sua 

preponderância em termos de poder convencional não ter qualquer equivalência no 

campo do armamento estratégico nuclear, onde a relação entre as duas superpotências 

era consideravelmente assimétrica. Consequentemente, o Kremlin adoptou um projecto 

ofensivo de desenvolvimento militar com o objectivo explícito de alcançar uma 

paridade estratégica com os EUA. 

O novo programa soviético direccionou-se prioritariamente para o 

desenvolvimento de mísseis balísticos de médio alcance destinados ao palco europeu 

com a intenção clara de alterar a correlação de forças estratégicas no “velho continente” 

e deste modo perturbar a coesão da Aliança Atlântica. Em simultâneo, o Kremlin 

apostou no incremento de mísseis intercontinentais vocacionados para o 

estabelecimento de um sentimento de vulnerabilidade nos EUA. Na base deste sistema 

ofensivo estava a expansão do poder naval soviético, muito em especial dos submarinos 

destinados ao transporte de mísseis balísticos, o que permitia reduzir a inferioridade 

soviética ao nível dos sistemas de lançamento móveis.   

                                                 
6William Keylor, História do Século XX, Lisboa, Publicações Europa – América, 2001, p.421 
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Como escreveu William Keylor, numa boa síntese da nova política militar da 

URSS: «Durante a segunda metade dos anos 1960, enquanto a operação militar 

convencional americana na Indochina desviava fundos que poderiam ter sido aplicados 

no aumento do seu arsenal nuclear, a União Soviética triplicava o número dos seus 

ICBM em bases terrestres e expandia o número dos mísseis balísticos lançados a partir 

de um submarino (SLBM). (…) enquanto em 1962, os Estados Unidos possuíam 294 

ICBM em comparação com 75 da União Soviética, em 1969 o arsenal soviético de 

mísseis de longo alcance somava 1050, contra 1054 dos Estados Unidos. Durante o 

mesmo período, os sovietes haviam ultrapassado a força submarina americana de 656 

SLBM, desafiando também a superioridade dos Estados Unidos nos de longo alcance. 

Em resumo, as duas superpotências haviam alcançado o que mais tarde seria 

denominado pela presidente Richard M. Nixon como «equivalência essencial» nas suas 

forças estratégicas».7 

Mais do que compreender o plano nuclear das superpotências, que não cabe no 

âmbito deste estudo, importa interpretar as suas consequências políticas. Na realidade, a 

obtenção de uma paridade estratégica relativa entre os EUA e a URSS, somada ao 

conflito sino–soviético e à dissolução da rigidez nos dois blocos político–militares, 

contribuiu decisivamente para uma alteração da política externa de Washington e de 

Moscovo e num sentido favorável à détente. 

Do lado dos Estados Unidos coube ao governo de Richard Nixon ajustar a 

estratégia externa do país a um xadrez internacional em mudança. Como referiu John 

Lewis Gaddis: «O mundo com que a nova Administração se confrontava em Janeiro de 

1969 estava preparado para a possibilidade de novas abordagens. Johnson tinha já 

estabelecido um limite ao envolvimento de tropas norte–americanas no sudeste asiático 

e tinha iniciado o processo de “vietnamização” que, esperava ele, iria eventualmente 

permitir a retirada americana. A China, emergindo do isolamento auto–imposto da 

Grande Revolução Cultural, estava à beira de um confronto militar com os russos ao 

longo da fronteira da Manchúria. A União Soviética estava quase a atingir a paridade 

numérica em mísseis estratégicos, mas confrontava-se com crescentes dificuldades 

económicas a nível internos que a tornavam mais, em vez de menos, dependente do 

Ocidente. Esta situação de facto teria provavelmente produzido grandes mudanças na 

                                                 
7William Keylor, História do Século XX, ob.cit., p.360. Intercontinental Balistic Missile (ICBM);  
Submarine – Launched Balistic Missile (SLBM) 
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diplomacia norte–americana independentemente de quem assumisse a “Casa Branca” a 

20 de Janeiro de 1969».8  

Neste novo contexto, a tarefa primordial de Nixon consistiu em fazer a transição 

do papel dos EUA no mundo de uma posição de domínio para uma de liderança, o que 

implicou reduzir o papel do país a nível internacional dentro de um equilíbrio entre o 

excessivo envolvimento e a abdicação, condição sine qua non à manutenção da balança 

central de poder. Tal passou pela definição de quatro objectivos prioritários: a obtenção 

de uma solução “honrosa” para o Vietname; a revisão do relacionamento com a URSS; 

a abertura à China; o reforço da aliança com a Europa Ocidental e com o Japão. 

 A condição prévia ao sucesso da nova estratégia externa de Washington era a 

obtenção de um acordo de paz para o conflito da Indochina em termos “honrosos”, isto 

é, de molde a libertar os EUA da rigidez diplomática decorrente do seu envolvimento 

num país onde os seus interesses nacionais prioritários não estavam em causa, mas em 

termos que não fossem percepcionados por adversários e aliados como uma abdicação 

do seu papel no mundo; deste modo, a prioridade inicial da política externa norte–

americana consistiu na resolução do problema do Vietname.9  

 A equação que a Administração Nixon enfrentava era dupla: em primeiro lugar, 

conseguir a retirada da Indochina de uma forma que permitisse preservar os equilíbrios 

da “guerra fria”; em segundo lugar, definir uma política para o período pós–Vietname 

que evitasse a repetição de conflitos semelhantes. Em termos mais latos, a solução 

encontrada para a Indochina devia enquadrar a nova atitude de Washington a nível 

internacional, ou seja, de compromisso entre a sua necessidade de evitar um excessivo 

envolvimento no exterior e a obrigatoriedade de manter a liderança na contenção do 

comunismo. 

 A fórmula adoptada para resolver a equação em causa começou a ser enunciada 

em Julho de 1969, altura em que o Presidente norte–americano anunciou, em Guam, o 

que ficou conhecido por “Doutrina Nixon”. A sua intenção original consistiu em definir 

uma solução para a Indochina através da progressiva transferência do esforço militar 

dos EUA para o Vietname do Sul; mas visava-se igualmente desenhar uma nova 

política externa destinada a evitar “novos Vietname” no futuro, através da consagração 

do princípio de que os países envolvidos em conflitos tinham de assumir a 

                                                 
8John Lewis Gaddis, Strategies of Containment. A Critical Appraisal of Postwar American National 
Security Policy, Oxford, Oxford University Press, 1982, pp.274-75 
9Reymond Garthoff, Détente and Confrontation…, ob. cit., p.78 
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responsabilidade pela sua própria defesa, ainda que com apoio de Washington a nível 

económico e de material militar, excepto em caso de ataque a um país aliado por uma 

potência nuclear.10 

 A afirmação do princípio de auto–defesa dos países em conflito, apesar do seu 

alcance limitado dadas as várias excepções contempladas, acabou por elevar a doutrina 

a um nível superior ao que presidiu à ideia original; ela constituiu a nova orientação da 

actuação dos EUA no xadrez internacional e foi no sentido de uma diminuição do seu 

envolvimento no exterior. O próprio Nixon se encarregou de esclarecer o alcance da 

sua política: «A tese central [da “Doutrina Nixon”] é que os Estados Unidos 

participarão na defesa e desenvolvimento dos aliados e amigos, mas a América não 

poderá – e não irá – conceber todos os planos, esboçar todos os programas, executar 

todas as decisões e responsabilizar-se por toda a defesa das nações livres do mundo. 

Iremos ajudar onde essa ajuda provoque uma diferença real e seja considerada do nosso 

interesse. (…) Uma participação mais responsável dos nossos amigos externos na sua 

própria defesa e progresso significa a potenciação do esforço comum para a obtenção 

dos objectivos que todos pretendemos».11 

 A diminuição do esforço norte–americano fora das suas fronteiras implicou 

também a revisão do seu relacionamento com a URSS. No fundo, tratou-se de alterar o 

enquadramento da “guerra fria”, e não de pôr termo a esta, no sentido de reduzir o 

tradicional nível elevado de tensão pela introdução de área de possível cooperação. A 

ideia, segundo o próprio Kissinger, era a de «(…)conter pela dissuasão possíveis 

aventuras soviéticas, ao mesmo tempo que era reduzido o seu desejo de confrontação 

através de oportunidades de cooperação».12 

 Esta fórmula - combinação da contenção com a cooperação - resumiu a 

concepção de Washington da détente e resultou directamente da avaliação feita por 

Nixon e Kissinger da evolução ao nível da balança central de poder. O aspecto 

primordial residiu na percepção de que se tinha entrado numa era de «equivalência 

essencial» e que os EUA não podiam restaurar novamente a superioridade nuclear que 

haviam usufruído nas décadas anteriores; em situação de equilíbrio estratégico relativo, 

                                                 
10Para uma explicação da “Doutrina Nixon” dada pelo próprio Presidente norte–americano, ver Richard 
Nixon, The Memoirs of Richard Nixon, New York, Simon & Schuster, 2end edition, 1990, pp.394-396 
11«First Annual Report to the Congress on United States Foreign Policy for the 1970´s», in Public Papers 
of the Presidents, 1970, Washington D.C., Government Printing Office, 1970, pp.118-19 
12Henry Kissinger, Anos de Renovação…, ob. cit., p.35 
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mas conservando a América uma força global considerável, a negociação com a URSS 

apareceu como a opção de maior ganho. 

 A substituição da confrontação com Moscovo em todas as áreas pela cooperação 

nas zonas de possível entendimento foi percepcionada como ainda mais vantajosa no 

contexto do que ficou conhecido por princípio linkage. Este consistiu numa interligação 

dos vários assuntos inscritos no universo das relações EUA–URSS com o objectivo de 

utilizar o entendimento num dado campo perspectivado como de interesse para o 

Kremlin a fim de facilitar o acordo noutros domínios prioritários para a Casa Branca. 

Em concreto, pretendeu-se desde logo que as negociações SALT servissem de alavanca 

a uma atitude mais favorável de Moscovo na questão do Vietname, mas também que 

favorecessem a posição negocial norte–americana na questão de Berlim e no Médio 

Oriente.13 

O outro pilar da nova estratégia de gestão da “guerra fria” por parte dos Estados 

Unidos foi a aproximação à China. Tal como mencionámos anteriormente, a 

oportunidade surgiu com a eclosão do conflito sino–soviético que conduziu a 

Administração Nixon a uma reavaliação fundamental da política dos EUA em relação a 

Pequim, tendo primordialmente em consideração o seu impacto no próprio 

relacionamento entre Washington e Moscovo. 

 O resultado desejado pelos norte-americanos era produzir uma transformação do 

equilíbrio estabelecido entre o mundo comunista e o não comunista, em favor deste 

último, através da atracção da China para a cena internacional numa posição em que 

estivesse, no essencial, mais do lado dos Estados Unidos do que da União Soviética; 

indo mais longe, procurou-se estabelecer um “triângulo estratégico” de molde a que os 

EUA ficassem mais próximos dos dois adversários ideológicos do que estes entre si. 

Como escreveu Kissinger nas suas memórias: «(…)o nosso objectivo estratégico era 

ainda mais complicado: era transformar um mundo organizado em torno das duas 

superpotências da “guerra fria” num triângulo e, em seguida, lidar com o triângulo de 

tal maneira que ficássemos mais próximos de cada um dos contendores do que eles 

estavam um do outro, maximizando dessa forma as nossas opções»; e, a partir desta 

equação, o Secretário de Estado concluiu: «Essa jogada transformara da noite para o dia 

a posição geopolítica de Moscovo, ao consolidar uma coligação táctica de todas as 

principais potências do mundo contra os senhores do Kremlin».14 

                                                 
13Richard Nixon, The Memoirs…,  ob. cit., p.3 Strategic Arms Limitation Talks (SALT) 
14Henry Kissinger, Anos de Renovação…, ob. cit., p.133 e p.21 
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Este resultado era um fim em si mesmo pois contribuía para favorecer a posição 

estratégica norte–americana, aspecto especialmente relevante no contexto que 

Washington enfrentava no início da década de 1970, mas era igualmente o incentivo 

necessário à adesão do Kremlin à política de détente nos moldes prosseguidos pela 

Administração Nixon. E na realidade, o “factor chinês” assumiu-se como a chave da 

nova postura conciliatória da URSS pois, como referimos anteriormente, interessava a 

Moscovo a redução da tensão a Ocidente numa altura de conflito a Oriente. 

Consciente destas realidades estratégicas, Nixon utilizou desde cedo a “carta 

chinesa”. Pouco tempo depois de tomar posse, o novo Presidente publicou o primeiro 

relatório anual sobre a política externa do país e consagrou uma parte importante às 

relações EUA–China, escrevendo de forma sintomática: «Os chineses são um grande e 

vital povo que não deve ser mantido isolado da comunidade internacional. No futuro, 

nenhuma ordem estável e duradoura é possível sem a contribuição desta nação de mais 

de 700 milhões de pessoas».15 Quase em simultâneo, Washington deu um sinal 

concreto e expressivo da sua nova posição ao não impedir a ONU de expulsar o 

governo nacionalista chinês de Taiwan e transferir o seu assento no Conselho de 

Segurança para o regime comunista no continente. Em Outubro de 1971, os EUA 

tomaram partido pelo Paquistão contra a Índia, adversária de Pequim, na guerra que 

opôs aquelas duas potências asiáticas. E, em Fevereiro de 1972, Nixon realizou a 

primeira visita oficial de um presidente norte-americano à China comunista, resultando 

desse evento a emissão de um comunicado conjunto - «Comunicado de Xangai» – 

onde, para além de expressões meramente circunstanciais, celebrou-se um 

compromisso muito significativo entre Washington e Pequim no sentido de se oporem 

conjuntamente à emergência de um poder hegemónico na Ásia – leia-se URSS. 

Certo é que esta abertura à China contribuiu largamente para a adopção de uma 

posição diplomática mais moderada por parte de Moscovo, estando directamente ligada 

ao interesse de Moscovo em cooperação em áreas tão diversas como o Vietname, o 

tratado SALT ou o acordo de Berlim; Pequim tornou-se assim «a chave da estratégia 

soviética da Administração Nixon».16   

 O último pilar da nova política externa dos EUA consistiu no reforço da aliança 

com a Europa Ocidental, em especial, mas também com o Japão. Neste seguimento, 

                                                 
15«First Annual Report to the Congress, ob. cit.,p.179  
16Henry Kissinger, Diplomacia, Lisboa, Gradiva, 1996, p.627 
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Washington lançou em 1973 o «Ano da Europa», apresentando-o como uma iniciativa 

destinada a revitalizar a Aliança Atlântica.  

A ideia foi apresentada como um novo empenhamento por parte do governo dos 

Estados Unidos no aprofundamento da integração europeia de molde a favorecer um 

maior papel dos aliados europeus na diplomacia global, conjuntamente com a China, e 

assim cercar Moscovo pelo entendimento táctico entre todas as nações mais 

industrializadas e o país comunista mais populoso.  

Todavia, o objectivo imediato, e aparentemente primordial, passou por forçar a 

Europa Ocidental a assumir uma maior fatia do esforço relativo à sua própria 

segurança. Sintomaticamente, Kissinger afirmou no discurso de apresentação desta 

iniciativa: «Na Europa, uma nova geração que não teve a vivência pessoal da guerra e 

das destruições que dela resultaram, toma a estabilidade como um dado adquirido. No 

entanto, ela revela menos empenho na unidade que tornou possível a paz e no esforço 

necessário para a manter. Nos Estados Unidos, começam a fazer-se sentir as 

consequências de décadas de empenhamento global; as frustrações da guerra no 

Sudeste Asiático agravaram-se e há uma grande relutância em manter compromissos 

globais de responsabilidade essencialmente norte–americana».17 

Não é assim de estranhar que a Europa Ocidental desconfiasse das intenções de 

Washington. Em Paris, Bona e mesmo Londres a iniciativa dos EUA era vista, acima de 

tudo como um recuo no envolvimento norte – americano na defesa da Europa. E o que 

é mais, temia-se que, ao contrário do que era afirmado pela Administração Nixon, o 

“Ano da Europa” fosse um estratagema destinado a impedir o avanço do projecto de 

integração europeia, logo visando impedir os principais actores europeus de assumirem 

uma maior independência e preponderância no sistema internacional.18 

Por estas razões o período em consideração ficou marcado pela crise nas 

relações transatlânticas. O motivo fundamental consistiu justamente na percepção de 

uma contradição de interesses entre uma Europa Ocidental apostada na integração 

económica e política, enquanto instrumento do seu ganho de influência internacional, e 

uma estratégia norte–americana vista pelos aliados oeste–europeus como destinada a 

dificultar esse processo de integração. Mas outros factores contribuíram para o clima de 

tensão: desde logo as clivagens em torno do Vietname; também as diferenças 

                                                 
17Henry Kissinger, Anos de Renovação, ob. cit., p.532 
18Para uma excelente análise deste assunto ver A. W. Deporte, Europe Between the Superpowers. The 
Enduring Balance, New Haven and London, Yale University Press, 2end Edition, 1986 
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estratégicas relativas ao Médio Oriente, questão ainda mais sensível no pós–guerra do 

Yom Kippur; ainda as fricções económicas iniciais em torno da questão da crise 

energética. 

  Todavia, se eram reais as divergências quanto à questão da segurança na 

Europa e do esforço dos Estados Unidos neste âmbito, já relativamente à posição de 

Washington sobre o processo de integração europeia as percepções de Paris, Bona e 

Londres abrangiam apenas uma parte das intenções da Administração Nixon. Isto é, 

havia realmente o receio por parte dos EUA de uma Europa Ocidental com uma acção 

externa cada vez mais independente, sobretudo no que dizia respeito à sua relação com 

a URSS numa altura dominada pela Ostpolitik; porém, tal não era verdadeiro em 

relação à integração europeia e, consequentemente, ao ganho de poder dos países oeste-

europeus ao nível internacional. Na realidade, Nixon e Kissinger, avaliando a posição 

geopolítica norte–americana na década de 1970 acreditaram que era do interesse da 

América a transformação do sistema bipolar num sistema multipolar pentagonal, 

constituído por EUA, URSS, Europa Ocidental, China e Japão.19  

Mas se as alterações estruturais das décadas 1960 e 1970 contribuíram para uma 

alteração da política externa de Washington, o mesmo sucedeu com Moscovo e 

igualmente num sentido favorável à détente. Tratou-se uma vez mais de ajustar a 

estratégia internacional às mudanças em curso de modo a fazer corresponder um novo 

relacionamento político às realidades estratégicas emergentes. 

Coube ao governo de Brejnev proceder às adaptações necessárias e fê-lo, até 

meados da década de 1970, essencialmente pela substituição de uma política de 

confrontação por outra de redução da tensão. Até 1975 a prioridade da política externa 

soviética consistiu na melhoria das relações Leste–Oeste, ou seja, na détente.20 

Foram diversas as motivações para esta nova flexibilidade do Kremlin. A razão 

estrutural consistiu na oscilação dos equilíbrios estratégicos, o motivo conjuntural 

radicou no conflito com a China, mas a mola impulsionadora foi a crise checoslovaca 

de 1968. A “Primavera de Praga” trouxe de novo para a actualidade um facto 

particularmente sensível para os soviéticos, como seja, a não resolução da situação na 

Europa Central e de Leste, facto agravado pela inexistência de um reconhecimento 

formal da realidade europeia saída da Segunda Guerra Mundial. Em consequência, os 

                                                 
19John Lewis Gaddis, Strategies of Containment…,, ob. cit., pp.279-281 
20Um desenvolvimento detalhado da perspectiva soviética da détente pode ser encontrado em Raymond 
Garthoff, Détente and Confrontation..., ob. cit 
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dirigentes da URSS perspectivaram como um interesse prioritário a negociação com o 

Ocidente sobre a segurança na Europa, muito em particular ao nível do reconhecimento 

das fronteiras do pós–1945, o que explica em larga medida o empenho soviético na 

Conferência de Helsínquia. 

Num sentido mais lato, o Kremlin desejava fazer corresponder à paridade 

estratégica já adquirida uma paridade política, adquirindo assim uma posição vantajosa 

na negociação dos diversos aspectos pendentes da relação Leste–Oeste,  desde logo a 

questão do reconhecimento do statu quo europeu, mas também questões mais globais 

como as negociações SALT. 

A nova equação da URSS foi completada pelo conflito sino–soviético, aspecto 

decisivo para se entender o interesse de moderação por parte daquela. A eclosão do 

conflito entre Moscovo e Pequim, primeiro, e a aproximação entre a China e os EUA, 

depois, constituíram a mais forte motivação para a aposta de Brejnev na distensão das 

relações com Washington. Como referimos, tratava-se de evitar a existência de duas 

frentes de conflito, a Ocidente e a Oriente, ao mesmo tempo que se procurava impedir a 

emergência de um entendimento táctico sino–americano, direccionado contra a União 

Soviética e que faria oscilar decisivamente a balança de poder a favor dos Estados 

Unidos. A prova da importância atribuída pelos dirigentes do Kremlin à questão 

chinesa pode ser encontrada na prioridade concedida à obtenção da aceitação norte–

americana do estabelecimento de um «condomínio nuclear«, destinado precisamente à 

contenção da China.21 

Houve ainda uma importante dimensão económica na nova flexibilidade 

diplomática da URSS. Na realidade, após um período de crescimento sucessivo, a 

economia soviética entrou em crise nas décadas de 1960 e 1970, com um permanente 

abrandamento do seu produto nacional, agravado por um crescente défice da produção 

de bens de consumo. Esta conjuntura económica impeliu os soviéticos a apostar num 

aumento do comércio com os países ocidentais, muito em especial com os oeste–

europeus, que foi necessariamente acompanhado por uma distensão das relações 

políticas. Á necessidade económica juntou-se a oportunidade aberta pela maior 

independência externa da Europa Ocidental - concretamente por parte da França, 

primeiro, e da Alemanha Federal, depois – apostada numa détente com a União 

Soviética. 

                                                 
21Ver Henry Kissinger, White House Years, Boston, Little, Brown & Company, 1979 
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Todavia, cumpre esclarecer que a nova orientação externa soviética não 

pressupôs o fim da confrontação com o Ocidente, e em particular com os EUA, mas 

antes correspondeu a uma nova fase deste conflito central. De resto, e não obstante as 

motivações anteriormente enunciadas, a détente foi também instrumental da prioridade 

dada ao enfraquecimento da coesão ocidental, condição sine qua non ao reforço da 

posição estratégica da URSS. Deste modo, a alteração produzida por Brejnev foi uma 

consequência da percepção de que o sistema rígido de tensão e confronto contribuía 

mais para a unidade do Ocidente do que para o seu inverso; acto contínuo importava 

introduzir uma maior flexibilidade pois acreditava-se que tal ia potenciar as tendências 

de divisão entre os EUA e a Europa Ocidental. Como escreveu A. Deporte: «Na Europa 

(…) [os soviéticos] actuaram como se tivessem compreendido que as tensões criadas 

pela política externa soviética tinham fortalecido e unido os países ocidentais mais do 

que o seu reverso. Então, eles tentaram introduzir uma maior flexibilidade no que era já 

uma situação de estabilidade rígida e procuraram explorar as tendências de divisão no 

Ocidente através da noção soviética (…) de détente».22 

A combinação de todos estes factores – oscilações de alcance sistémico e 

consequente alteração da política externa das superpotências, bem como da Europa 

Ocidental – enformou a détente Leste–Oeste ao concorrer para o interesse comum de 

«(…)redução consciente e deliberada das tensões na balança central de poder».23 Acto 

contínuo, quer Washington, quer Moscovo disponibilizaram-se a cooperar com vista à 

procura de uma resolução pacífica dos principais problemas internacionais, muito em 

especial na área dos armamentos estratégicos e nas questões relativas à segurança na 

Europa. E esta nova atitude de norte–americanos e soviéticos produziu alguns 

resultados relevantes, sobretudo no período entre a Cimeira de Moscovo, de Maio de 

1972, e a assinatura da Acta Final da Conferência de Helsínquia, a 1 de Agosto de 

1975. 

Efectivamente, a partir de 1972, a détente começou a produzir os seus 

resultados. A visita de Nixon a Moscovo para a realização de uma cimeira americano–

soviética iniciou uma nova época do relacionamento Leste–Oeste cujos princípios 

foram consagrados no documento assinado no fim do encontro e intitulado Basic 

Principles of Mutual Relations, podendo-se ler logo no seu ponto inicial: «Os Estados 

Unidos e a União Soviética irão proceder a partir da determinação comum de que na era 

                                                 
22A. W. Deporte, Europe Between the Superpowers…, ob. cit., p.174 
23Coral Bell, The Diplomacy of Détente. The Kissinger Era, New York, St.Martin´s Press, 1977, pp.1-2 
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nuclear não há alternativa à condução das suas relações mútuas numa base de 

coexistência pacífica e que, apesar das suas diferenças ideológicas, comprometem-se a 

desenvolver relações normais, baseadas nos princípios da soberania, igualdade, não 

interferência nos assuntos internos e vantagens mútuas».24 

 A primeira concretização prática deste princípio foi a conclusão dos acordos 

SALT, peça central da Cimeira de Moscovo e uma das expressões máximas da détente. 

Formalmente, o SALT tinha como alcance o acordo entre as duas superpotências ao 

nível do controlo do armamento nuclear estratégico, contemplando duas componentes: 

a primeira, relativa aos mísseis anti-balísticos;25 a segunda ao armamento ofensivo. 

Porém, o seu verdadeiro sentido era político, correspondendo apenas a uma área dos 

objectivos políticos mais vastos de EUA e URSS.  

 Do lado norte – americano, os acordos SALT foram vistos essencialmente como 

instrumentais da resolução favorável de outros problemas prioritários, nomeadamente 

do Vietname, do Médio Oriente e de Berlim. Como escreveu Kissinger nas suas 

memórias: «O SALT I tinha assentado numa lógica geopolítica clara: aquietar a 

atmosfera no decurso do difícil processo de retirada do Vietname e dar aos soviéticos 

um incentivo para que se moderassem em todo um conjunto de questões que iam de 

Berlim ao Médio Oriente».26 Por este motivo, a Administração Nixon adoptou uma 

atitude táctica de prolongar as negociações, usando-as como incentivo à cooperação 

soviéticas nas outras áreas do relacionamento Leste–Oeste, muito em especial na 

questão do Vietname. 

 Já do lado soviético, os acordos SALT foram entendidos como um meio de 

aproveitar a paridade estratégica alcançada para o estabelecimento de uma paridade 

política. O objectivo era o de afirmar uma relação entre Washington e Moscovo assente 

na assunção pelos dois contendores de um equilíbrio de poder a partir do qual se 

alcançava a estabilização da contenção mútua; simultaneamente, o Kremlin pretendeu 

utilizar as negociações relativas aos armamentos como incentivo para uma abertura dos 

dirigentes norte–americanos a um acordo mais vasto no campo nuclear – o já 

mencionado «condomínio nuclear» direccionado contra a China. 

 Mas independentemente dos seus aspectos instrumentais, os acordos SALT 

simbolizaram o novo clima da détente, servindo de impulso à distensão do sistema 

                                                 
24Cit em Reymond Garthoff, Détente and Confrontation…, ob. cit., p.327 
25Tratado ABM – Anti Ballistic Missile 
26Henry Kissinger, Anos de Renovação…, ob. cit., p.228 
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bipolar e facilitando o entendimento noutras questões inscritas no universo do 

relacionamento Leste-Oeste. 

 Outra área onde se verificaram progressos concretos no contexto da détente foi 

ao nível da segurança e cooperação na Europa, assumindo neste campo especial relevo 

as negociações MBFR e a Conferência de Helsínquia.27 No primeiro caso, tratou-se de 

negociar uma redução dos armamentos soviéticos e norte–americanos estacionados no 

palco europeu. No segundo, de estabelecer um acordo político e económico relativo 

quer às fronteiras europeias, quer às trocas comerciais entre o Ocidente e a URSS. 

Deste modo, procurou-se um entendimento na globalidade das questões primordiais 

referentes à situação do “velho continente”. 

  

2.A Nova Flexibilidade Diplomática Europeia 

As alterações no cenário internacional das décadas de 1960 e 1970 não 

produziram apenas mudanças na política externa das superpotências; o mesmo sucedeu 

ao nível dos Estados da Europa Ocidental. Muito em especial a RFA, a França e o 

Reino Unido aproveitaram a nova fluidez do sistema para procurarem adquirir uma 

maior capacidade de influência nos assuntos mundiais. 

 Dois movimentos simultâneos, e complementares, acompanharam a nova 

atitude das principais potências do “velho continente”: por um lado, a adopção, cada 

uma per se, de uma maior independência de actuação no plano externo; por outro, a 

aposta, conjunta, no aprofundamento do projecto de integração europeia.  

 A França iniciou o primeiro movimento. Como referiu A. Deporte, «desde o 

princípio que a França era o membro mais relutante do sistema euro–atlântico», tendo 

gizado insistentes «tentativas para mudar o statu quo da distribuição do poder do pós–

guerra».28 Na realidade, o objectivo permanente da política externa francesa desde o 

pós-1945 foi o de retomar o lugar de grande potência, que havia perdido com o conflito 

mundial, o que implicava uma reorganização da ordem internacional na qual Paris 

detivesse um papel primordial, juntamente com Washington, Moscovo e Londres. 

Porém, e cumpre sublinhar este ponto, a França não pretendia substituir o sistema 

internacional por outro novo, mas antes garantir uma maior preponderância francesa 

dentro do próprio sistema.  

                                                 
27Mutual Balance Force Reduction (MBFR). Para uma análise mais detalhada da Conferência de 
Helsínquia ver o ponto 3 deste capítulo 
28A. W. Deporte, Europe Between the Superpowers…, ob. cit., p.230 
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Na prossecução dos seus objectivos, Paris adoptou duas políticas distintas, 

correspondendo a dois tempos igualmente diferentes. A primeira, que vigorou entre 

1962 e 1968, caracterizou-se pela adopção de um alto perfil diplomático, visando 

sobretudo libertar o país da hegemonia norte–americana, quer, numa primeira fase, 

através da tentativa de afastamento da RFA da tutela de Washington, quer, num 

segundo momento, na busca de uma aproximação franco–soviética, quer ainda, ao 

longo de todo o período, na aposta no projecto europeu. A segunda, a partir de 1968, 

caracterizou-se pela adopção de um perfil diplomático individual mais baixo, 

contrabalançado pelo aprofundamento da integração europeia, percepcionado como a 

via de afirmação da Europa, liderada por franceses, como uma terceira força nos 

assuntos mundiais, essencialmente em contra–ponto ao domínio dos Estados Unidos.29 

Pese embora algumas destas tendências da política externa francesa do pós–

Guerra Mundial se tenham começado a definir ainda nos anos 1950, foi na década 

subsequente, e sob a liderança do general de Gaulle, que a França adoptou uma 

estratégia internacional de alto perfil, procurando libertar-se do domínio dos EUA, mas 

dentro do quadro da Aliança Atlântica. 

A peça-chave da estratégia de de Gaulle foi a RFA. Como referiu A. Deport: «O 

elemento central desta nova política externa francesa, assim como da política externa de 

de Gaulle durante todo o tempo, era a República Federal da Alemanha. Se a França 

pudesse falar pela RFA (e pelos outros quatro) tal como por si mesma, a sua voz teria 

de ser ouvida. De Gaulle, então, tentou todo o tempo e por todos os meios ganhar a 

Alemanha Ocidental como principal parceira da França no bloco oeste–europeu, o qual 

poderia, eventualmente, ser capaz de lidar como igual com os Estados Unidos e com a 

União Soviética».30 

De facto, no contexto da época, qualquer estratégia destinada a dotar a França 

de um papel preponderante a nível internacional implicava uma diminuição da rigidez 

da “guerra fria”, muito particularmente ao nível da hegemonia norte–americana no 

bloco ocidental, o que só era possível através da constituição de uma entente franco–

alemã. Por esse motivo, os esforços de Paris ao longo de todo o tempo concentraram-se 

principalmente na atracção da RFA para o lado francês através, simultaneamente, do 

                                                 
29Ver Edward Kolodziej, French International Policy under de Gaulle and Pompidou: The Politics of 
Grandeur, New York, Cornell University Press, 1974, pp.70-73. 
30A. W. Deporte, Europe Between the Superpowers…, ob. cit., p.234 
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estabelecimento de uma relação bilateral especial e da sua integração no quadro mais 

vasto do projecto europeu. 

A premissa de que partiu de Gaulle foi a de que o seu país, no âmbito de uma 

Alemanha dividida, se constituía ainda como a maior potência europeia continental a 

Ocidente da URSS pelo que qualquer desenvolvimento no panorama europeu dependia 

dos franceses. Consequentemente, o Presidente procurou convencer os dirigentes da 

RFA de que o seu principal objectivo externo – a reunificação – dependia mais do 

estabelecimento de uma entente franco–alemã do que do seu relacionamento com os 

Estados Unidos; indo mais longe, e reconhecendo a inequívoca superioridade norte–

americana em termos de poder, de Gaulle propôs o enquadramento da “relação 

especial” entre Paris e Bona no quadro mais vasto da transformação da Europa num 

bloco político, económico e estratégico capaz de agir como uma terceira força nos 

assuntos mundiais. Tal consistiu, simultaneamente, num desejo de afirmar a Europa, 

liderada por franceses, no contexto das superpotências e na utilização da integração 

europeia igualmente como um instrumento da aposta francesa na relação com a RFA.31  

 Todavia, a estratégia de de Gaulle falhou porque a Alemanha Federal não se 

mostrou disponível para trocar os EUA pela França. Em primeiro lugar, por razões de 

segurança, motivo particularmente sensível para os alemães ocidentais dado que o 

armamento estratégico da URSS estava direccionado para o seu território, só podendo 

ser contido pela dissuasão decorrente do poder nuclear norte–americano. Em segundo 

lugar, porque qualquer solução realista da questão alemã – ou seja, na óptica da RFA, a 

sua reunificação a prazo –, dependia inevitavelmente da vontade dos Estados Unidos. 

Deste modo, nas equações da política externa de Bona, Paris não era uma verdadeira 

alternativa a Washington. 

Acresce que a ideia da criação de uma Europa como terceira força internacional 

era, no período em apreço, inaceitável para todos, desde logo para a América e a União 

Soviética, mas também para alemães e britânicos. Na realidade, no contexto da época 

de de Gaulle, a Europa não era uma alternativa real, nem desejada, ao mundo das 

superpotências, nem uma solução de segurança para Bona e Londres.  

 Confrontado com a recusa alemã de “trocar” os EUA pela França, de Gaulle 

virou-se para o segundo pilar da sua estratégia, ou seja, para o estabelecimento de uma 

détente com a URSS. A mudança ocorreu em 1966, altura em que o Presidente francês 

                                                 
31Ver Alfred Grosser, French Foreign Policy under de Gaulle, Boston, Little, Brown, 1965, pp.2-5 
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decidiu abandonar o comando militar da NATO – mantendo-se porém nas suas 

estruturas políticas - e, em paralelo, visitou Moscovo para propor ao líderes do Kremlin 

uma détente franco–soviética. 

 Subjacente a esta decisão esteve a percepção de que no contexto do pós–crise 

dos mísseis de Cuba e do conflito sino–soviético era mais improvável uma ameaça real 

da URSS à Europa Ocidental. Consequentemente, de Gaulle procurou atenuar a rigidez 

da “guerra fria” através da abertura a Moscovo com o duplo propósito de adquirir maior 

independência face aos EUA e de ganhar maior capacidade negocial com o Kremlin em 

questões pendentes do continente europeu; em sentido mais lato, o general pretendeu 

utilizar os soviéticos como alavanca para a sua estratégia de formação de um bloco 

europeu liderado pelos franceses. 

 Todavia, e uma vez mais, o Presidente francês foi mal sucedido. Primeiro, 

porque também os líderes do Kremlin não podiam perspectivar a França como uma 

verdadeira alternativa aos norte–americanos. Segundo porque de Gaulle não tinha como 

convencer os restantes aliados europeus ocidentais a alinharem nesta aproximação à 

URSS enquanto ela fosse entendida como contra–ponto aos Estados Unidos. 

 A partir de 1968 uma sucessão de acontecimentos forçou uma limitação da 

actividade diplomática gaulllista. Os problemas internos do Maio de 68, a invasão 

soviética da Checoslováquia e, acima de tudo, a combinação do crescente poderio 

económico da RFA com a sua maior independência e preponderância externa – a 

Ostpolitik -, conduziram a França a adoptar um mais baixo perfil internacional.32 

 Competiu a Pompidou liderar a mudança. Esta passou pela manutenção do 

objectivo primordial de dotar Paris de um papel preponderante a nível mundial, mas em 

maior proximidade com os EUA e, sobretudo, através de uma maior união com os 

aliados oeste–europeus no contexto do projecto de integração europeia que o Presidente 

francês se esforçou por impulsionar, o que foi traduzido pela sua aceitação da adesão do 

Reino Unido à Comunidade Económica Europeia.33 

Esta tendência manteve-se, grosso modo, ao longo de toda a década de 1970, 

reforçando-se mesmo no período de Giscard d´ Estaing, altura em que a crise energética 

obrigou a uma ainda maior cooperação entre os membros da Aliança Atlântica. A única 

excepção significativa verificou-se no final da presidência de Pompidou onde a 

                                                 
32Ver Edward Kolodziej, French International Policy under de Gaulle and Pompidou…, ob. cit., p.71 
33Sobre o processo de adesão do Reino Unido à CEE e o papel da França neste âmbito ver, em especial, 
P.M. Bell, France and Britain: 1940-1994. The Long Separation, London and New York, 1997  
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iniciativa norte–americana do «Ano da Europa», entendida em Paris como uma 

tentativa de Washington de travar a integração europeia, representou um regresso 

pontual ao alto perfil gaullista. 

Mas se a França foi pioneira nesta tentativa oeste–europeia de aquisição de um 

maior peso na cena internacional, já a Alemanha Ocidental era a peça fundamental de 

qualquer mudança efectiva e de alcance sistémico pois ela constituía-se como o centro 

do sub–sistema europeu do pós–Yalta. 

Surge assim como natural que as opções de política externa da RFA tenham tido 

um forte impacto no palco europeu, bem como, em sentido mais lato, ao nível da 

evolução da “guerra fria”. Foi o que sucedeu a partir de finais da década de 1960, altura 

em que se verificou uma crescente afirmação diplomática de Bona, sendo sua tradução 

máxima a Ostpolitik. 

Não obstante ser possível identificar alguns sinais de mudança na estratégia 

externa da RFA num período anterior, foi inequivocamente a partir da ascensão de 

Willy Brandt a ministro dos Negócios Estrangeiros, primeiro, e a Chanceler, depois, 

que se assistiu à mudança fundamental operada pela Ostpolitik.34 Esta consistiu, grosso 

modo, na aposta numa normalização das relações da Alemanha Ocidental com a Europa 

de Leste enquanto veículo promotor de um desanuviamento das tensões no continente 

europeu o que, a prazo, podia facilitar a reunificação alemã. Deste modo, a anterior 

componente fulcral da política externa de Bona - «détente através de reunificação» - foi 

substituída por outra nova que inverteu a prioridade - «reunificação através da 

détente».35 

 Para esta mudança muito concorreu a personalidade de Willy Brandt, mas 

também o contexto do período da sua ascensão ao poder. De facto, como temos vindo a 

mencionar, os finais da década de 1960 foram férteis em transformações ao nível 

internacional que só podiam ter reflexos no posicionamento externo da RFA. Desde 

logo, a substituição da antiga rigidez da “guerra fria” por uma maior fluidez 

internacional característica da détente e isto quer no que concerne ao relacionamento 

entre os EUA e a URSS, quer também no posicionamento face a Moscovo de aliados 

europeus como a França. Também, e como consequência desta nova fluidez, a maior 

abertura negocial do Kremlin que abandonou a sua posição tradicional de imposição do 

                                                 
34Sobre os primeiros esboços da Ostpolitik no período de Adenauer e Kiessinger ver Timothy Garton 
Ash, In Europe´s Name: Germany and the Divided Continent, London, Vintage, 1994, p.17 
35 Idem, pp.54-55 



 51

reconhecimento da RDA e da linha Oder–Neisse como pré–condições a quaisquer 

negociações. Ainda a invasão soviética da Checoslováquia, entendida em Bona como 

um sinal da determinação soviética em preservar o controle sobre a Europa de Leste, o 

que compeliu os dirigentes oeste–alemães a abandonar a esperança de alterar a situação 

naquela parcela do continente europeu no curto prazo e a aceitar ratificar o statu quo do 

pós–guerra como veículo para a melhoria da relação com a URSS e com os países 

satélites, o que era instrumental do objectivo de alterar a realidade leste-europeia a 

médio ou longo prazo. 

 A Ostpolitik acompanhou a evolução destes acontecimentos da cena 

internacional, o que explica o facto de ela compreender dois momentos distintos: o 

primeiro, que vai de 1966 a 1969, corresponde ao período em que Brandt exerceu o 

cargo de ministro dos Negócios Estrangeiros; o segundo, de 1969 a 1974, equivale à 

sua ascensão a Chanceler. 

 Na realidade, os primeiros passos em direcção à nova orientação externa da 

RFA foram dados no tempo do governo da “Grande Coligação” entre democratas–

cristãos e social–democratas, no qual Brandt ocupou o cargo de ministro dos Negócios 

Estrangeiros. Neste período foram tomadas duas decisões que constituíram a base da 

Ostpolitik, como sejam, a proclamação do fim da “doutrina Hallstein” e a adopção de 

uma política de aproximação gradual à Europa de Leste, mas começando por países 

como a Roménia, a Checoslováquia e a Jugoslávia e não pela URSS. Porém, Bona 

continuou nesta fase a recusar-se a reconhecer a RDA e a insistir no seu direito a 

representar todos os alemães.36 

 Mas com a ascensão de Brandt a Chanceler verificou-se uma alteração de fundo 

que muito contribuiu para um substancial aprofundamento da Ostpolitik. 

Compreendendo correctamente o significado da invasão soviética da Checoslováquia, 

Brandt decidiu inverter as prioridades da estratégia diplomática e iniciar a abertura a 

Leste pela URSS, de quem dependia qualquer alteração de facto da realidade daquela 

região da Europa. Como referiu Wolfram Hanrieder, «(…)onde, no passado, Bona via 

como melhor perspectiva aproximar-se da Europa de Leste, primeiro, da URSS, 

                                                 
36Neste contexto, Bona estabeleceu relações diplomáticas com a Roménia (Janeiro de 1967), com a 
Jugoslávia (Fevereiro de 1968) e iniciou conversações sobre comércio com a Checoslováquia (Agosto de 
1967)  
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segundo, e da RDA, terceiro, a seguir a Agosto de 1968, a URSS emergiu claramente 

como o parceiro de negociação absolutamente dominante».37 

 Na sequência desta nova estratégia, a 12 de Agosto de 1970, a RFA assinou com 

a URSS um pacto de não–agressão que constituiu o primeiro dos «quatro tratados 

fundamentais» estruturantes da Ostpolitik. Neste texto, Bona reconheceu «a 

inviolabilidade das fronteiras de todos os Estados Europeus (…) incluindo a fronteira 

Oder Neisse e com a RDA», sendo o último dado fundamental pois representou, na 

prática, o reconhecimento da Alemanha de Leste sob a fórmula «2 Estados, 1 Nação». 

Sintomaticamente, após a obtenção deste acordo assistiu-se a um “desanuviamento” da 

situação na Europa de Leste, com a assinatura do Pacto de não–agressão entre a RFA e 

a Polónia (Dezembro de 1970), o Acordo de Berlim (Setembro de 1971) e o Tratado 

Fundamental entre as duas Alemanhas (Dezembro de 1972).38 

 A adopção desta nova orientação externa pela Alemanha Ocidental visou, num 

primeiro momento e numa dimensão de curto prazo, a aquisição de uma maior 

flexibilidade diplomática que ampliasse o espaço do país para adoptar iniciativas ao 

nível internacional. Como escreveu A. Deport: «(…)a República Federal da Alemanha 

evitou o isolamento com esta política externa; levantou o peso do passado alemão até 

ao ponto em que era capaz de o fazer; e, pela primeira vez, desenvolveu a confiança 

para adoptar iniciativas diplomáticas».39 Já o objectivo de longo prazo foi o de 

potenciar as hipóteses da reunificação alemã através da atenuação das tensões europeias 

pois, sendo a Alemanha «o núcleo dividido da Europa dividida», a solução da divisão 

do país implicava a resolução, ou redução, da divisão da Europa.40 

Deste modo, os objectivos de Bona só podiam ser alcançados através de uma 

solução alargada da situação europeia o que implicava não só uma abertura negocial 

por parte de Moscovo, mas igualmente a aceitação da Ostpolitik por parte dos aliados 

ocidentais que tendiam a suspeitar da cada vez maior independência diplomática oeste–

alemã. Procurando superar estas dificuldades, Brandt enquadrou a sua política numa 

estratégia mais geral que compreendeu dois pilares fundamentais: o desanuviamento 

Leste–Oeste, em especial no quadro da Conferência de Helsínquia, e o projecto de 

integração europeia. 

                                                 
37Wolfram Hanrieder, Germany, América, Europe. Forty Years of German Foreign Policy, New Haven 
and London, Yale University Press, 1989, p.192 
38Idem, p.202 
39A.W.Deport, Europe Between the Superpowers…, ob. cit., p.186 
40Timothy Garton Ash, In Europe´s Name …, ob. cit., p.67 
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De facto, a aposta no fortalecimento da construção europeia foi outro dos 

aspectos fundamentais da política externa da RFA deste período. Tratou-se desde logo 

de uma necessidade face à crescente desconfiança de EUA, França e Reino Unido em 

relação às intenções da Alemanha Ocidental no quadro da ordem europeia; porém, foi 

igualmente uma aposta estratégica de Bona pois, como George Kennan antecipou: 

«(…)se a Alemanha vier a ser unida, então ela tem de ser uma parte de algo maior do 

que ela própria. Uma Alemanha unida só pode ser tolerada como uma parte integral de 

uma Europa unida».41 

Em simultâneo com estas mudanças na França e na Alemanha também o Reino 

Unido procedeu a um reajustamento da sua política externa com o propósito de 

aproveitar as alterações internacionais a fim de ampliar o seu poder no mundo. A 

mudança fundamental ocorreu nos finais da década de 1960 com a ascensão de Edward 

Heath à liderança do governo e a priorização da opção europeia, que conduziu o país a 

aderir à CEE em 1973. 

No período posterior à Segunda Guerra Mundial, Londres definiu como seu 

objectivo externo primordial a busca de um papel pós–imperial que garantisse a 

manutenção do país como grande potência mundial, procurando obter esse resultado 

prioritariamente através do projecto da Commonwealth e da “relação especial” com os 

EUA.42 

Com a eleição de Heath para Primeiro–Ministro esta equação foi alterada, tendo 

o país adoptado uma política externa mais europeia. Na realidade, a mudança 

fundamental por ele introduzida consistiu numa inversão de prioridades, passando 

Londres a procurar obter o seu principal objectivo externo em primeiro lugar através do 

projecto comunitário europeu, sendo o relacionamento com o mundo anglo–saxónico 

complementar daquele.43  

 A aposta na Europa foi acima de tudo instrumental da tentativa britânica de 

ampliar o seu poder na cena internacional. A ideia subjacente à inversão operada foi a 

de que, no contexto dos anos 1960 e 1970, o Reino Unido só podia obter uma posição 

liderante no mundo se alcançasse igualmente uma condição de liderança na Europa. Ou 

                                                 
41George Kennan, Memoirs. 1925–1950, vol II, Boston, Little, Brown, 1967, p.417. A este respeito ver 
igualmente Anthony Glees, Reinventing Germany. German Political Development since 1945, Oxford, 
Berg, 1996. 
42Um bom resumo da política externa do Reino Unido da Segunda Guerra Mundial a meados dos anos 
1960 pode ser encontrado em David Reynolds, Britannia Overruled. British Policy and World Power in 
the 20th Century, London and New York, 2 end edition, Longman, 2000 
43Para o período de Edward Heath ver  John Campbell, Edward Heath: A Biography, London, 1993 



 54

seja, como referiu John Campbell, «(…)a Europa era uma oportunidade para a Bretanha 

ser “grande outra vez”».44 

 Uma das razões cimeiras para esta avaliação radicou justamente nas já 

mencionadas alterações do cenário internacionais da época. Desde logo, as oscilações 

no equilíbrio de poder, muito em particular a diminuição do poder relativo dos EUA 

que conduziu Londres a necessitar de diminuir a sua dependência face a Washington. 

De resto, as relações anglo–americanas conheceram nesta altura a sua fase mais 

conturbada, com o Reino Unido cada vez mais desconfiado da estratégia americana no 

âmbito da guerra israelo–árabe de 1973 e os EUA a tenderem a colocar os alemães 

ocidentais no lugar dos britânicos como parceiro mais importante.45 

 Outro factor fundamental para a alteração de perspectiva na política externa de 

Londres foi a Ostpolitik, entendida pelos britânicos como manifestação de uma 

crescente independência, e força, diplomática da RFA. De facto, a política de abertura a 

Leste de Willy Brandt condicionou em larga medida a estratégia exterior do Reino 

Unido, como havia feito com a da França, e num sentido mais favorável ao projecto 

comunitário europeu, percepcionado como o melhor modo de conter a RFA. O próprio 

sucessor de Heath, Harold Wilson, justificou a adesão do país à CEE como uma forma 

de «(…)restringir a ambição nacionalista da Alemanha».46  

 Também do ponto de vista estritamente interno houve motivos para a mudança 

de perspectiva em relação ao posicionamento internacional do Reino Unido. Neste 

plano, assumiram particular importância as crescentes dificuldades económicas 

experimentadas pelo país ao longo dos anos 1960 e 1970, com uma progressiva 

depreciação da Libra Esterlina; e este aspecto foi tanto mais relevante porquanto, em 

simultâneo, se assistiu a um crescente poderio económico da RFA. Neste contexto, a 

adesão ao um amplo espaço de comércio livre – a CEE – apareceu como a melhor 

solução para a fragilizada economia britânica. 

 Tudo somado, parecia lógico à luz da época que o Reino Unido se virasse para o 

projecto comunitário europeu em busca de um novo protagonismo internacional, 

sobretudo numa época em que França e Alemanha procuravam igualmente afirmar-se 

no mundo através justamente do fortalecimento da Europa. Foi o que sucedeu, sendo o 

                                                 
44Idem, pp.334-35 
45C.J. Bartlett, “The Special Relationship”. A Political History of Anglo–American Relations Since 1945, 
London and New York, Longman, 1992  
46Desmond Dinan, Ever Closer Union?, London, MacMillan, 1994, p.72 
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expoente máximo desta nova fase a adesão dos britânicos à CEE em Janeiro de 1973, 

conjuntamente com irlandeses e dinamarqueses. 

 Todas estas alterações na política externa de Paris, Bona e Londres concorreram 

no seu conjunto precisamente para o advento de uma nova fase da existência do 

projecto comunitário europeu. Como bem escreveu Desmond Dinan «(…)a evolução da 

Comunidade até 1989 pode ser dividida em duas fases. A primeira, de início da década 

de 1950 até ao começo da de 1970, assistiu a uma Comunidade de baixo perfil político 

numa “guerra fria” relativamente rígida, numa inquestionável hegemonia dos EUA e 

timidez diplomática da Alemanha (…). A segunda, daí em diante, viu a Comunidade 

adquirir gradualmente um alto perfil político nas circunstâncias da relação entre as duas 

superpotências em mudança radical, declínio dos EUA, crescente afirmação alemã 

(…)».47  

 A viragem iniciou-se com a Cimeira de Haia, de Dezembro de 1969, onde foi 

produzida a directiva que definiu a nova orientação da Comunidade: «completar, 

aprofundar, alargar». Dando continuidade a esta linha de actuação, procedeu-se a uma 

revisão do orçamento comunitário, com o acordo acerca do método de financiamento 

da Política Agrícola Comum (completar); iniciaram-se negociações, ainda que 

inconclusivas, sobre cooperação política, união monetária e projectos conjuntos na área 

da tecnologia (aprofundar); e consumou-se a adesão do Reino Unido, Irlanda e 

Dinamarca (alargar). 

 Estes desenvolvimentos assumiram um amplo significado político. Tratou-se, 

como referimos, da tentativa de Paris, Bona e Londres adquirirem uma maior 

preponderância internacional através da afirmação do projecto comunitário europeu no 

contexto das superpotências, o que contribuiu para a introdução de uma ainda maior 

fluidez do sistema internacional do período. Como sintetizou correctamente A.Deport: 

«No mínimo, uma Europa mais unida podia influenciar melhor as decisões americanas 

que afectavam os seus interesses vitais; na melhor das hipóteses, podia quebrar a 

rigidez e os riscos do [sistema] bipolar na Europa (…)».48 

 

 

 

 

                                                 
47Idem, pp.69-70 
48A.Deport, Europe Between the Superpowers…, ob.cit., p.223 
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3.A Conferência de Helsínquia 

 Um dos expoentes máximos da confluência entre as dinâmicas da détente Leste-

Oeste e da afirmação da RFA, França e Reino Unido no contexto das superpotências foi 

a realização da Conferência de Helsínquia que, entre 1973 e 1975, reuniu na capital da 

Finlândia os EUA, a URSS, os Estados europeus e o Canadá para discutirem o 

problema da segurança e cooperação na Europa. 

 Este acontecimento resultou da combinação dos vários interesses em jogo no 

período em apreço, como os de Washington e Moscovo em materializar a sua política 

de détente, já sob critica dos “duros” nos respectivos países, e de Bona, Paris e Londres 

em adquirir um novo protagonismo no mundo bipolar. Contudo, dois objectivos 

primordiais estiveram em jogo em Helsínquia, como sejam, o da União Soviética em 

garantir a integridade e segurança através do reconhecimento das suas fronteiras 

ocidentais e o da Europa Ocidental, empenhada em forçar a liberalização no Leste. 

Como escreveu Jean-Baptiste Duroselle: «Face aos soviéticos que procuravam 

consolidar o statu quo na sua zona ocidental em caso de guerra com a China, os 

ocidentais tentavam multiplicar os seus laços comerciais e culturais [com a URSS] na 

esperança frágil de liberalização na Europa de Leste».49 

 A primeira interessada na Conferência sobre a Segurança e a Cooperação na 

Europa (CSCE) foi a URSS. De resto, ela correspondia a uma antiga aspiração 

soviética, materializada através de várias iniciativas no pós-Segunda Guerra Mundial, 

como a proposta apresentada em 1954 pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, 

Vyacheslav Molotov para o estabelecimentos de negociações sobre a defesa e a 

cooperação no continente europeu, até à «Declaração para o Fortalecimento da Paz e da 

Defesa na Europa», formulada no âmbito da constituição do Pacto de Varsóvia. 

 Todavia estes esforços iniciais de Moscovo foram infrutíferos dada a sua 

insistência na exclusão dos Estados Unidos, o que conduziu à recusa por parte dos 

países oeste-europeus em participarem num evento desta natureza sem a presença de 

Washington cientes que estavam de que a sua segurança dependia da vitalidade e 

coesão da Aliança Atlântica, e não de um qualquer entendimento com o mundo 

comunista. 

Mas a 17 de Março de 1969, o Kremlin apresentou uma proposta renovada para 

a realização da CSCE que compreendia desta vez a participação norte-americana e era 

                                                 
49Jean-Baptiste Duroselle, Histoire Diplomatique de 1919 à nos Jours, Paris, Dalloz, 11eme edition, 
1993, p.766 
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anunciada com os propósitos explícitos de melhoria das relações entre os dois blocos 

político-militares, de reconhecimento do mapa da Europa como «inviolável» e 

confirmação inequívoca da divisão da Alemanha em dois Estados independentes e 

soberanos.50 

 O interesse soviético em Helsínquia resultou primeiramente do seu histórico 

sentimento de insegurança que conduziu à tentativa de obter o reconhecimento de jure 

do seu domínio sobre a Europa Central e de Leste, o que nunca havia acontecido desde 

1945. Além disso, Moscovo viu igualmente na iniciativa uma forma de destruir a 

unidade atlântica, ou seja, a NATO, propondo aos seus vizinhos ocidentais como 

alternativa um sistema pan-europeu de segurança colectiva. Porém, o factor decisivo foi 

a emergência do conflito sino-soviético, que justificou a nova flexibilidade negocial 

demonstrada em 1969, pois a iminência da abertura de uma nova frente de confronto a 

Oriente, ou seja, com a China, reforçou a necessidade de um entendimento a Ocidente, 

isto é, com os EUA e a Europa Ocidental.51 

 A combinação destes objectivos cimeiros ajuda a compreender o forte empenho 

do Kremlin na realização da Conferência de Helsínquia e, consequentemente, o facto de 

ter sido ele a liderar o processo conducente à sua realização, bem como a sua vontade 

de obter um acordo final, ao ponto de ter aceite inscrever no universo da CSCE a 

questão dos direitos humanos. 

 Contudo, como referimos, também a Europa Ocidental se mostrou interessada 

no evento; efectivamente, Alemanha, França e Reino Unido esforçaram-se por obter um 

entendimento com a URSS acerca da segurança e cooperação no continente. Havia duas 

razões interligadas comuns a todos eles: a vontade de afirmarem a Europa no contexto 

das superpotências e a esperança de liberalização do Leste através do incremento das 

relações económicas. Mas estavam igualmente em jogo motivos individuais ligados 

fundamentalmente à Ostpolitik. 

 Para a França e o Reino Unido, Helsínquia foi acima de tudo percepcionada 

como um modo de enquadrar a Ostpolitik no conjunto mais vasto das relações Leste-

Oeste, evitando assim que ela se desenhasse como uma iniciativa diplomática unilateral 

de Bona. Além disso, ela permitia a franceses e ingleses realizarem dois objectivos 

diferentes: para Paris, abria novas oportunidades ao seu velho desejo de uma Europa 

                                                 
50Henry Kissinger, Diplomacia, Lisboa, Gradiva, 2002, p. 662 
51Para as motivações soviéticas no contexto de Helsínquia ver, por exemplo, William Hitchcock,, The 
Struggle for Europe, Londres, Profile Books, 2004 
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encarregue dos seus próprios destinos e crescentemente liberta da hegemonia 

americana; para Londres, reforçava o seu peso político no continente europeu, 

entendido agora como um importante complemento da «relação espacial» com 

Washington. 

 Mas foi a Alemanha Federal que assumiu a linha da frente dos defensores da 

CSCE entre os oeste-europeus e igualmente porque esta foi encarada como importante 

no âmbito da Ostpolitik. Primeiro, facilitando a aceitação da política de abertura a Leste 

pelos aliados ocidentais, condição sine qua non para o seu sucesso, uma vez que a 

viabilidade da «frente diplomática a Leste» dependia da coesão da «frente diplomática 

a Ocidente» na qual se alicerçava a sua segurança de Bona. Segundo, ajudando à 

distensão das relações Leste-Oeste, o que favorecia o aprofundamento das suas próprias 

relações políticas, económicas e culturais com o bloco soviético. Adicionalmente, e este 

aspecto é fundamental, a Helsínquia provou ser o local indicado para a RFA completar 

o estatuto «inviolável» das fronteiras dos dois Estados alemães com a premissa de que 

«as fronteiras podem ser alteradas, de acordo com o direito internacional, por meios 

pacíficos e por consenso».52  

Já os EUA não mostraram inicialmente grande vontade em viabilizar a 

Conferência sobre a Segurança e a Cooperação na Europa pois esta não só não servia os 

seus interesses fundamentais, como podia pôr em risco a coesão da Aliança Atlântica, a 

sua hegemonia na Europa Ocidental e, logo, o seu sistema de segurança. Por estas 

razões, Washington recorreu mesmo a diversos expedientes para adiar o máximo 

possível a realização da iniciativa, ligando-a ao universo dos vários problemas inscritos 

no relacionamento americano-soviético. 

Todavia, na era da détente as equações estratégicas da Casa Branca alteraram-

se, passando Helsínquia a ser uma vantagem para a Administração norte-americana. Em 

primeiro lugar porque podia ser apresentada como um ganho da política de redução da 

tensão com a URSS, cada vez mais criticada no interior do país. Depois, porque na 

lógica da ligação das várias questões da relação entre os Estados Unidos e a União 

Soviética de forma a utilizar as zonas de possível cooperação para resolver as de 

conflito, a CSCE podia ser relacionada com cedências de Moscovo em outras áreas de 

interesse de Washington, sobretudo a Indochina e o Médio Oriente. 

                                                 
52Michael Bowker, William Phill, «Helsinki and West European Security», International Affairs, vol.61, 
nº4, Fall 1985, pp.605-08 
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Mas a conferência era igualmente uma necessidade para os EUA não só porque 

os europeus estavam como vimos fortemente apostados na realização do evento e os 

decisores políticos americanos tinham de evitar acções unilaterais dos aliados em 

relação a Moscovo, como também, e este dado é decisivo, porque, tal como Paris e 

Londres, Washington tinha de enquadrar a Ostpolitik no universo mais vasto das 

relações Leste-Oeste, impedindo assim que a RFA ficasse sozinha na sua abertura a 

Leste.53 

Dada esta conjugação de interesses e necessidades, em Novembro de 1972 

iniciaram-se os preparativos multilaterais para a CSCE na capital finlandesa e, em Julho 

do ano seguinte, reuniram-se pela primeira vez os representantes diplomáticos de todos 

os Estados Europeus (com a excepção da Albânia), do Canadá, dos EUA e da URSS, 

num total de 35 países participantes. Os trabalhos estenderam-se até Julho de 1975, 

culminando na assinatura da Acta Final da Conferência de Helsínquia, a 1 de Agosto de 

1975, da qual saiu um texto dividido em três áreas vitais de interesse, ou «pacotes» 

(Baskets). 

O Pacote I, acerca da «Segurança na Europa» resultou numa «Declaração acerca 

dos Princípios para a Condução das Relações entre os Estados Participantes». Do seu 

escopo fizeram parte 10 princípios básicos para as relações entre os vários países que 

responderam às aspirações alemãs e soviéticas: o respeito pela soberania; o não recurso 

ao uso da força; a inviolabilidade das fronteiras; a integridade territorial; a resolução 

pacífica das disputas; a não intervenção em questões internas; o respeito pelos direitos 

humanos e pelas liberdades fundamentais; e um «Documento acerca das Medidas de 

Confiança e Certos Aspectos de Segurança e Desarmamento». 

O Pacote II, sobre a «Cooperação nos Campos da Economia, Ciência, 

Tecnologia e Ambiente», procurou regular e integrar as relações comerciais, produtivas 

e científicas entre os Estados participantes. 

O Pacote III, relativo à «Cooperação nos Campos Humanitário e outros», 

procurou estabelecer provisões acerca das relações humanas, na sua interacção com o 

Estado, no acesso à informação e à formação, fazendo parte dos seus propósitos 

                                                 
53Sobre a posição dos EUA no contexto da Conferência de Helsínquia ver o testemunho pessoal de Henry 
Kissinger em Anos de Renovação…, ob. cit 
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incentivar o livre fluxo de pessoas, de ideias e de informação ao longo dos dois blocos 

Europeus.54 

A chave da CSCE residiu em dois pontos muito particulares. Primeiro, numa 

provisão do Pacto I, introduzida pela diplomacia de Bona, segundo a qual «as 

fronteiras» podiam «ser alteradas, de acordo com o direito internacional, por meios 

pacíficos e por consenso». Segundo, nas disposições acerca dos Direitos Humano 

contidas no Pacote III que significaram, no longo prazo, um expediente de corrosão da 

«Doutrina Brezhnev». 

Na realidade, o primeiro ponto contribuiu posteriormente para legitimar a 

reunificação alemã e a menção aos direitos humanos, aos direitos de acesso à 

informação e ao movimento populacional foi utilizada para forçar a liberalização da 

Europa Central e de Leste. Como afirmou Henry Kissinger, «a Conferência sobre a 

Segurança e Cooperação na Europa veio, assim, a desempenhar um duplo papel 

importante: na fase de planeamento moderou a conduta da União Soviética na Europa; 

depois acelerou o colapso do império soviético».55 

Independentemente das divergências que ainda existem entre os investigadores 

acerca do real alcance da Conferência de Helsínquia, é indiscutível o seu contributo 

para a promoção de dissidências dentro do espaço comunista e para as salvaguardar da 

repressão directa da “Doutrina Brezhnev”. Na Checoslováquia, o movimento dissidente 

“Carta 77” foi peremptório em usar a Acta Final da CSCE para provar publicamente 

que o regime estava em incumprimento das suas próprias disposições legais, ao 

restringir as liberdades políticas e civis dos seus cidadãos. Da mesma forma, na reunião 

de acompanhamento da CSCE em Madrid, em 1982, o Secretário de Estado americano, 

Alexander Haig, recorreu às disposições de Helsínquia para condenar a repressão 

polaca do movimento Solidariedade de Lech Walesa.56 

 

 

                                                 
54Geoffrey Edwards, «Human Rights and Basket III. Issues: Areas of Change and Continuity», 
International Affairs, vol. 61, nº 4, Outono de 1985, p., 632 
55Henry Kissinger, Diplomacia…, ob. cit., p.664 
56Geoffrey Edwards, «Human Rights and Basket III»…, ob. cit., p.640 
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CAPÍTULO 3 

AS RELAÇÕES PORTUGAL-EUA DA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL À 

TRANSIÇÃO PARA A DEMOCRACIA  

 

 

1.A Aproximação à Nova Potência Marítima 

Apesar da opção portuguesa de se manter não beligerante durante a Segunda 

Guerra Mundial, este conflito acabou por contribuir para uma aproximação político-

diplomática entre Portugal e os EUA. O passo decisivo nesse sentido foi dado pela 

assinatura de um acordo entre os dois países relativamente ao estabelecimento de um 

conjunto de bases navais e aéreas norte-americanas nos Açores, em finais de 1944.  

Este acordo surgiu na sequência da adopção por Lisboa de uma atitude de 

«neutralidade colaborante» com os aliados nos últimos anos da guerra e foi precedido 

por outro, concretizado em meados de 1943 com o Reino Unido, que atribuiu ao 

governo britânico autorização para estabelecer uma base naval e aérea no arquipélago 

durante o conflito em nome da tradicional e longínqua aliança luso-britânica. 

Contudo, a satisfação das pretensões de Londres não foram suficientes para 

remover o interesse dos Estados Unidos em estabelecerem-se militarmente nos Açores, 

o que de resto vinha já desde o início da década e compreendia mesmo planos para uma 

eventual ocupação das ilhas em caso de necessidade pelo esforço de guerra. 

Washington não ficou agradada com o teor do acordo entre Portugal e a Grã-Bretanha 

uma vez que aquele impedia o seu acesso directo à base, agora inglesa, continuando a 

faltar ao dispositivo americano de segurança uma escala de transporte de tropas para os 

continentes europeu e africano; além disso, estando os Açores sob jurisdição britânica, 

não era assegurado aos EUA uma das suas pretensões essenciais, ou seja, a salvaguarda 

dos direitos de longa duração sobre as bases. 

Em finais de 1943, a Administração Roosevelt deu um sinal claro sobre o papel 

desejado para os EUA naquela fase, comunicando a Winston Churchill que pretendia 

lidar directamente com o governo português, dispensando o recurso à intermediação do 

Reino Unido. A mudança na abordagem entre os aliados relativamente a Portugal era 

evidente e a Casa Branca foi clarificando o seu papel hegemónico no Ocidente, 

ocupando progressivamente o lugar anteriormente protagonizado por Londres. 
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As negociações entre Portugal e os Estados Unidos para a concessão de 

facilidades nos Açores foram longas e complexas, sobretudo devido às extensas 

pretensões dos militares do Departamento de Defesa que sustentavam a aprovação de 

um plano alargado, incluindo facilidades nas bases de Ponta Delgada, Horta, São 

Miguel, Terceira e Flores; porém, os diplomatas norte-americanos conseguiram 

moderar estas ambições adoptando uma abordagem mais cautelosa em relação a 

Lisboa. George Kennan, na altura com uma relevante influência nas negociações, 

acabou por desempenhar neste âmbito um papel decisivo ao chamar a atenção do seu 

governo para o facto de o programa pretendido pelos militares ser não só inaceitável 

para Salazar, como também um factor potenciador de suspeição em relação a qualquer 

iniciativa futura de Washington sobre os Açores.1 Na óptica de Kennan, só existiam 

dois caminhos para que o governo americano assegurasse uma boa relação com 

Portugal, garantindo o acesso aos Açores: primeiro, apostando no derrube do regime 

salazarista e na edificação de um outro mais favorável a Washington; segundo, 

conquistando a confiança de Salazar, prosseguindo com os objectivos que pretendiam. 

Optando por esta última via, Kennan considerou indispensável uma declaração por 

parte da sua Administração de respeito pela soberania portuguesa em todos os 

territórios do império colonial - era a questão colonial a emergir como condicionante 

estrutural do relacionamento entre Portugal e os EUA durante as décadas seguintes. 

Durante o ano de 1944, Salazar assumiu a inevitabilidade na aproximação a 

Washington e foi cedendo progressivamente a algumas das suas pretensões, mas 

enquadrou esta nova política num sistema de compensações em matérias consideradas 

cruciais para o Estado Novo. Como defendeu António José Telo, Portugal procurou nas 

negociações com os Estados Unidos «fazer passar pelos Açores a solução para os seus 

principais problemas no pós-guerra.2 Um deles foi a situação em Timor, ocupado pelos 

japoneses, constituindo-se como a única parcela do império cuja soberania estava posta 

em causa. Aproveitando as negociações em curso, o governo português exigiu aos 

aliados a participação de tropas portuguesas no esforço de libertação daquele território 

por temer que, «sem a participação efectiva de forças nacionais na reocupação de 

Timor, houvesse no pós-guerra uma pressão demasiado forte da Austrália, da Holanda e 

dos movimentos separatistas para alterar o estatuto da ilha».3 Assim, em Março de 

                                                 
1George Kennan, Memoirs…, ob. cit., p. 151 
2António José Telo, Os Açores e o Controlo do Atlântico, Lisboa, Edições Asa, 1993, pp.417-18 
3 Idem, pp. 447-49. 
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1944, Salazar suscitou junto da Casa Branca a questão de Timor, fazendo coincidir esta 

diligência com o período em que os EUA estavam a tentar obter a todo o custo as já 

referidas facilidades nos Açores. 

A resposta norte-americana foi praticamente imediata: a base que os EUA 

pretendiam estabelecer na ilha de Santa Maria era o maior contributo que Portugal 

podia dar para a libertação de Timor. Como sublinhou António José Telo, o 

«significado desta afirmação é o de os EUA estarem afinal dispostos a aceitar o império 

português, e o não isolamento do regime no pós-guerra, desde que lhes seja cedida 

Santa Maria”.4 

Pese embora a falta de alternativas políticas e estratégicas por parte de Lisboa, 

apenas no final de 1944, com a vitória dos aliados sobre a Alemanha cada vez mais 

próxima, Salazar resolveu abandonar definitivamente a sua linha de demora nas 

conversações com os norte-americanos. O presidente do Conselho pressentiu que a 

continuidade da intransigência em conceder aos Estados Unidos instalações próprias 

em Santa Maria podia pôr em causa não só a manutenção da soberania portuguesa 

sobre Timor, como em todo o império colonial e, em último caso, a sustentabilidade do 

próprio regime. O acordo entre os dois governos acabou por ser assinado em Novembro 

de 1944. 

Em conclusão, foi ainda durante a guerra que se iniciou o processo de 

aproximação do regime salazarista aos EUA. Paulatinamente, Lisboa foi-se 

apercebendo que uma aliança com Washington e uma pertença à sua esfera de 

influência eram mecanismos essenciais para a manutenção do regime e do império; e 

através desta aproximação estratégica garantiu o apoio à continuidade da situação 

política no país, à manutenção do império colonial e à participação em algumas das 

organizações internacionais surgidas após 1945. 

O alcance geoestratégico da criação de uma base norte-americana nos Açores 

foi crucial para as aspirações de Washington no pós-guerra. As bases insulares 

representaram um dos vértices dos renovados planos para a sustentação de um alargado 

sistema de bases navais e aéreas disseminadas um pouco por todo o mundo. Além 

disso, o arquipélago desempenhou um papel específico muito importante nos esquemas 

elaborados pelo Departamento de Defesa, quer como centro de luta anti-submarina com 

recurso a meios tecnológicos altamente sofisticados, quer como elo logístico de grande 

                                                 
4 Ibidem.  



 64

relevância na projecção do poder militar norte-americano para o continente europeu, 

quer ainda como um elo importante para telecomunicações, servindo também para 

detectar electronicamente actividades soviéticas na zona de Gibraltar.5 

Logo após a Segunda Guerra Mundial decorreram novas negociações entre 

Lisboa, Washington e Londres que se saldaram pela assinatura em Maio de 1946 de um 

acordo prolongando o prazo de ocupação das bases açorianas pelos aliados até 

Dezembro do ano seguinte, o que disponibilizou mais tempo para os decisores políticos 

dos Estados Unidos prepararem futuras conversações com o governo português com 

vista a estabelecer numa base temporal mais alargada uma base militar em território 

açoriano.6  

Estas negociações, que decorreram entre os anos de 1946 e 1947, foram bastante 

difíceis. Apenas em 1948 os dois países chegaram a acordo para o estabelecimento da 

presença norte-americana na ilha, numa perspectiva considerada de longo prazo. O 

acordo, formalizado sob a forma de uma troca de notas entre os dois governos, 

concedeu aos EUA o direito de usufruto de facilidades de trânsito nos Açores por mais 

três anos, com possibilidade de prorrogação para cinco.  

Neste mesmo quadro político, o processo de integração de Portugal na esfera de 

influência norte-americana na região da Europa Ocidental foi-se desenrolando também 

a outros níveis, sobretudo no económico, destacando-se neste último plano a adesão do 

país ao plano Marshall, para o qual foi convidado oficialmente em Julho de 1947. No 

entanto, o processo deparou-se uma vez mais com dificuldades, dadas as reservas que 

ainda subsistiam em Lisboa relativamente às iniciativas de Washington, acabando as 

autoridades portuguesas por rejeitar os auxílios disponibilizados. Segundo Fernanda 

Rolo tal aconteceu porque para Salazar os Estados Unidos representavam uma ameaça 

para a «estabilidade política e económica do regime» e «a afirmação da soberania dos 

EUA relativamente à Europa e a sua oferta financeira poderiam esconder as ambições 

americanas em relação às colónias europeias em África».7  

Não obstante as incompatibilidades ideológicas, o Estado Novo não se colocou 

à margem do novo sistema económico ocidental do pós-Segunda Guerra Mundial, 

acabando não só por assinar a convenção que criou a Organização Europeia de 
                                                 
5José Medeiros Ferreira, Portugal em Transe (1974-1985), em José Matoso (dir.), História de Portugal, 
vol.VIII, Lisboa, Círculo de Leitores, 1994, p.185 
6Luís Nuno Rodrigues, Salazar-Kennedy: A Crise de uma Aliança. As Relações Luso-Americanas entre 
1961 e 1963, Lisboa, Editorial Notícias, 2002, pp. 20-21 
7Fernanda Rollo, Portugal e o Plano Marshall. Da Rejeição à Solicitação da Ajuda Financeira Norte-
Americana (1947-1952), Lisboa, Editorial Estampa, 1994, pp. 182-83 
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Cooperação Económica, como também por aceitar a ajuda Marshall ao apresentar na 

OECE um pedido de auxílio financeiro na ordem dos 625 milhões de dólares, em finais 

de 1948.8  

Dentro do mesmo quadro, foi decisiva a participação de Portugal na NATO, o 

que significou a sua inclusão no sistema de defesa do Ocidente. Independentemente das 

razões que levaram os aliados a convidarem o País para participar na organização, 

sendo estas sobretudo de natureza geoestratégica e associadas à utilidade dos Açores 

nos planos militares americanos, a participação de Lisboa na NATO significou a 

formalização da aceitação internacional do regime salazarista e o seu alinhamento com 

as potências ocidentais no cenário bipolar do pós-1945. 

Contudo, este processo não foi isento de objecções por parte do governo 

português. Desde logo, Salazar pretendeu que o tratado incluísse na área de segurança 

da aliança as possessões coloniais portuguesas, matéria que foi rejeitada pelos aliados. 

Depois, o Presidente do Conselho foi bastante cáustico quanto ao pendor ideológico do 

tratado, fortemente marcado pela democracia parlamentar. Porém, nada disso impediu 

que Portugal assinasse o tratado constitutivo da Organização do Tratado do Atlântico 

Norte a 4 de Abril de 1949, tornando-se assim um dos membros fundadores da NATO.9 

Em 1951 foram assinados dois acordos fundamentais que regularam as relações 

luso-americanas durante um alargado período de tempo: o Acordo de Auxílio Mútuo 

para a Defesa (5 de Janeiro) e o Acordo de Defesa entre Portugal e os Estados Unidos 

(6 de Setembro). O primeiro destinou-se a regulamentar o fornecimento de 

equipamento militar americano e a sedimentar uma defesa integrada na área do 

Atlântico Norte; já o segundo, mais específico quando ao dossier Açores, estipulou o 

compromisso português de conceder as bases do arquipélago ao governo dos EUA em 

caso de guerra na qual estivessem envolvidos durante a vigência do Tratado do 

Atlântico Norte e assegurou ainda a ampliação das instalações militares existentes e a 

construção de novas.10 

As boas relações estabelecidas entre Lisboa e Washington a seguir à Segunda 

Guerra Mundial conheceram um primeiro percalço em 1954 e em consequência da 

emergência do problema colonial, em particular pelas dificuldades sentidas por 

                                                 
8Luís Nuno Rodrigues, Salazar-Kennedy…, ob. cit., p. 22. 
9Ver a este respeito Nuno Severiano Teixeira, «Da Neutralidade ao Alinhamento: Portugal na Fundação 
do Pacto do Atlântico», em Análise Social, Vol. XXVIII (120), 1993 (1º) 
10Luís Nuno Rodrigues, Salazar-Kennedy…, ob. cit, pp.24-25 
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Portugal no Estado Português da Índia. Nessa data, a União Indiana decidiu ocupar os 

enclaves de Dadrá e Nagar Aveli e proibir a passagem no seu território de quaisquer 

autoridades portuguesas, forças militares ou munições com destinos aqueles espaços.11  

Tratou-se da primeira ocasião no pós-guerra em que os EUA demonstraram uma 

posição de alguma divergência relativamente a Portugal e aos seus propósitos coloniais, 

traduzida pela recusa em fazer qualquer declaração pública de condenação da acção do 

governo indiano. E este episódio não deixou de se reflectir no relacionamento luso-

americano, ainda que por um curto período de tempo, acabando por se revelar nas 

dificuldades colocadas por Lisboa quanto à renovação do acordo de utilização das 

Lajes, que terminava no final do ano de 1956. 

Apesar do problema ter sido superado e o acordo relativo aos Açores renovado 

em Novembro de 1957, as questões coloniais tinham já aberto uma frente de discórdia 

entre Lisboa e Washington, com alguns sectores da Administração americana a 

começarem a ponderar reconsiderar o seu posicionamento quanto ao colonialismo 

europeu, sobretudo em África. A título de exemplo, num conjunto de votações 

ocorridas na Assembleia Geral das Nações Unidas, em Dezembro de 1960, os EUA 

votaram favoravelmente a Resolução 1514, que condenava genericamente todas as 

formas de colonialismo; porém, numa atitude mais cautelosa, quando se tratou de 

decidir se os territórios administrados por Portugal poderiam ser incluídos na 

designação genérica de territórios não autónomos, Washington optou por se abster.12 

 

2.A crise de uma aliança 

Num extenso trabalho de investigação sobre as relações luso-americanas 

durante a Administração Kennedy o historiador Luís Nuno Rodrigues chamou à 

atenção para o facto deste período temporal ter assinalado a primeira crise grave da 

aliança estabelecida entre Lisboa e Washington no contexto da Segunda Guerra 

Mundial.13 

Dois acontecimentos internos coincidentes no tempo com a ascensão de John F. 

Kennedy à presidência dos EUA acabaram por influenciar o relacionamento entre os 

dois países durante o ano de 1961: primeiro, o assalto ao navio português Santa Maria 

                                                 
11Idem, pp.26-27 
12 Ver José Calvet de Magalhães, Portugal e as Nações Unidas. A Questão Colonial (1955-1974), 
Lisboa, IEEI, 1996, pp. 15-16. 
13Luís Nuno Rodrigues, Salazar-Kennedy…, ob. cit 
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organizado pelo capitão Henrique Galvão; segundo, o movimento conspirativo para 

derrubar Salazar liderado pelo então ministro da Defesa, General Botelho Moniz. 

O primeiro destes casos eclodiu a 22 de Janeiro quando um grupo de opositores 

ao Estado Novo sequestrou o navio Santa Maria nos mares da América Central com o 

objectivo de seguir com ele para Angola e aí aderir a um movimento revoltoso em 

preparação. Na sequência desta acção, o governo português solicitou o auxílio de 

Londres e Washington para recuperar o navio, tendo recebido de imediato uma resposta 

favorável de ambos os aliados que se dispuseram a perseguir o navio. Porém, quando 

foi informada que os revoltosos agiam contra o regime autoritário a Administração 

Kenndy alterou a sua posição e não só deu ordens aos seus contratorpedeiros enviados 

em busca do barco português para regressarem às bases, como permitiu o contacto 

directo com os revoltosos. A atestar a forma como o comportamento norte-americano 

foi percepcionado pelas autoridades portuguesas, refira-se, a título de exemplo, o 

comentário de Franco Nogueira segundo o qual, a partir do momento em que Henrique 

Galvão proclamou os objectivos políticos do seu movimento, Kennedy e «o seu grupo 

de jovens conselheiros, que com ele entrou na Casa Branca e no Departamento de 

Estado, logo se avisaram do aproveitamento político que, contra o governo de Lisboa, 

poderia ser feito do incidente».14 

O episódio conhecido por “golpe Botelho Moniz” acabou por ter consequências 

ainda mais gravosas para as relações luso-americanas no dealbar do ano de 1961. A 

tentativa de golpe de Estado liderada pelo Ministro da Defesa, General Júlio Botelho 

Moniz, acentuou as desconfianças do governo português relativamente à nova 

Administração norte-americana uma vez que, na óptica do primeiro, havia sinais 

evidentes de envolvimento dos Estados Unidos na conspiração, nomeadamente do seu 

Embaixador em Lisboa, Charles Burke Elbrick, tendo mesmo chegado a considerar-se 

que a "Abrilada" era uma conspiração fabricada pela CIA e pela Embaixada para 

derrubar Salazar.15  

Independentemente do real envolvimento de Washington no evento, o certo é 

que existiram de facto contactos frequentes entre Elbrick e Botelho Moniz nos 

primeiros meses da presidência Kennedy. Porém, à medida que se foi tornando evidente 
                                                 
14 Sobre o assalto ao Santa Maria ver, por exemplo, Daniel de Melo, «Assalto ao Santa Maria», em 
Fernando Rosas e J. M. Brandão de Brito, Dicionário de História do Estado Novo, Vol. I, Venda Nova, 
Bertrand Editora, 1996; José Freire Antunes, Kennedy e Salazar. O Leão e a Raposa, Lisboa, Difusão 
Cultural, 1991; Nogueira, Salazar: Vol. V. A Resistência (1958-1964), Porto, Livraria Civilização 
Editora, 1988 
15Luís Nuno Rodrigues, Salazar-Kennedy…, ob. cit, pp.54-55 



 68

que o ministro da Defesa e os seus apoiantes estavam prestes a passar à acção, 

levantaram-se em Washington algumas vozes contrárias à política seguida em Lisboa 

pelo Embaixador. A 11 de Abril, ou seja, dois dias antes da tentativa de golpe, Foy 

Kohler, responsável pelos assuntos europeus do Departamento de Estado, discutiu a 

evolução da situação interna em Portugal com Dean Rusk, Secretário de Estado de 

Kennedy. Kohler relembrou a Rusk que Moniz tinha tentado convencer Salazar a 

liberalizar o regime em Angola e Moçambique e que, ao mesmo tempo, tinha mantido 

os americanos rigorosamente informados, através de Elbrick; porém, acrescentou que, 

apesar do interesse americano em manter uma ligação com Botelho Moniz, era 

imprudente apoiá-lo abertamente. A posição de Foy Kohler foi decisiva para causar 

uma certa inflexão na política americana para com o ministro português, mas isso não 

impediu que a “Abrilada” fosse perspectivada pelas autoridades de Lisboa como uma 

conspiração montada em conjunto por Botelho Moniz e pela Embaixada norte-

americana em Lisboa. 16 

Apesar destes antecedentes, o principal motivo para a eclosão da crise na aliança 

entre Portugal e os Estados Unidos no ano de 1961 residiu na questão colonial. 

Praticamente logo que foi eleita, a Administração Kennedy operou uma revisão no 

posicionamento americano face ao continente africano, estipulando como objectivo 

essencial uma aproximação a África de forma a neutralizar a intromissão política-

ideológica da União Soviética nessa região. E um dos primeiros acontecimentos 

propiciadores da aplicação prática desta nova abordagem da política externa de 

Washington foi justamente o início do conflito em Angola, em Fevereiro-Março de 

1961. Confrontado com as informações de tumultos naquele território ultramarino 

português, o Departamento de Estado reagiu comunicando a Salazar que, caso Portugal 

não alterasse a sua política em Angola, os EUA eram obrigados a assumir uma atitude 

crítica em relação ao colonialismo português, compreendendo inclusive a votação 

favorável de uma resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas sobre a 

matéria. Esta tomada de posição acabou por representar uma verdadeira inversão nas 

práticas correntes até finais de 1960, altura em que a abstenção era o mote dado por 

Washington quanto ao problema colonial português.  

                                                 
16 Sobre o “golpe Botelho Moniz” ver, por exemplo, Franco Nogueira, Salazar…, ob. cit., pp. 198-240; 
Telmo Faria, «Golpe de Botelho Moniz», em António Barreto e Maria Filomena Mónica (coord.), 
Dicionário de História de Portugal, Vol. VIII, Lisboa, 2000, pp. 103-105   
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Este facto, mais do que qualquer outro, contribuiu decisivamente para a génese 

do período de maior crispação do relacionamento entre Lisboa e Washington no pós-

1945. Desde logo porque o governo português começou a receber informação sobre a 

existência de contactos entre os EUA e os movimentos nacionalistas angolanos, com 

especial protagonismo para a UPA de Holden Roberto. Além disto, a Casa Branca 

comunicou a Portugal, em Agosto de 1961, a adopção de uma nova política de 

transacção de armamento, recusando a partir daí a venda de equipamento militar a 

Lisboa que pudesse vir a ser utilizado fora da área geográfica do tratado do Atlântico 

Norte. Por outro lado, ainda no ano de 1961, a ocupação militar de Goa, Damão e Diu 

pela União Indiana foi interpretada pelo governo português como uma consequência 

directa da falta de firmeza por parte dos responsáveis políticos norte-americanos que, 

no entender de Franco Nogueira, Ministro dos Negócios Estrangeiros de Salazar, 

poderiam facilmente ter evitado o sucedido.17  

Embora as tensões se tenham acentuado num curto espaço temporal, a sua 

atenuação não foi menos veloz. A partir da segunda metade de 1962 e ao longo de 

1963, a situação de crise nas relações luso-americanas veio a conhecer alguns sinais de 

melhoria. A política norte-americana acabou gradualmente por se tornar mais 

convergente com os interesses portugueses, embora os focos de tensão nunca tivessem 

desaparecido por completo. Vários factores estiveram na base dessa mudança, muito 

em especial a extraordinária importância estratégica da base das Lajes, considerada 

crucial pelas autoridades militares de Washington não apenas num cenário de eclosão 

de um conflito de amplitude mundial, como também em tempo de paz. 

Ao longo do período em que Kennedy exerceu a presidência os militares 

colocaram em cima da mesa a importância das bases açorianas para o dispositivo de 

segurança nacional norte-americano e para a defesa do mundo ocidental em geral. Além 

disso, a administração percebeu o real valor das Lajes quando se confrontou com 

diversas crises no âmbito do conflito com a União Soviética. Da crise de Berlim e a 

iminente possibilidade de fazer deslocar um número alargado de unidades militares 

americanas para a Alemanha, à crise dos mísseis em Cuba, com a preponderância 

demonstrada pelas instalações nos Açores na detecção e monitorização dos movimentos 

dos submarinos soviéticos, até à guerra entre a China e a Índia, com a recusa do 

                                                 
17Luís Nuno Rodrigues, Salazar-Kennedy…, ob. cit., pp.70-88. A este respeito ver também António José 
Telo, «As Guerras de África e a Mudança nos Apoios Internacionais de Portugal», em Revista de 
História das Ideias, Vol. 16, 1994, pp.347-69   
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governo português em deixar aviões norte-americanos transportarem ajuda para a Índia 

e fazerem escala em território nacional. Por outras palavras, as Lajes tinham-se 

revelado preponderantes no sucesso que Washington desejava na “guerra fria”. 

Deste modo, a partir de meados de 1962, foram drasticamente reduzidas as 

declarações públicas dos decisores políticos norte-americanos em relação ao problema 

colonial português. A política de venda de armas a Portugal tornou-se também bastante 

mais flexível e os contactos com os movimentos nacionalistas angolanos foram 

significativamente reduzidos. Além disso, a política seguida pelos EUA nas Nações 

Unidas foi francamente invertida a partir de Agosto desse mesmo ano, com a delegação 

norte-americana a abster-se ou mesmo a votar contra as resoluções que punham em 

causa a política colonial portuguesa traçada por Salazar.18 

Em rigor, a questão africana nunca deixou de ser incómoda para a 

Administração Kennedy. Na fase final da sua presidência, em Agosto de 1963, o 

Subsecretário de Estado George Ball deslocou-se a Lisboa com o objectivo de 

encontrar uma posição de entendimento com Portugal acerca da questão colonial, 

propondo então um programa que permitisse o exercício da autodeterminação nos 

territórios africanos portugueses num prazo de dez anos; todavia, deparou-se com a 

recusa do governo de Salazar em discutir sequer o problema; 19 na óptica de Ball, a 

política do Estado Novo continuava a ser fortemente influenciada por princípios de 

orgulho nacional, de um sentido de missão cristã e, até, de uma aura onde a fé num 

império ancestral era ponto central na condução da política do regime.20  

Cumpre sublinhar que a política africana da Administração Kennedy nunca foi 

consensual mesmo no seu interior. Os sectores “europeístas” do Departamento de 

Estado e de Defesa foram desde o início críticos desta abordagem, acabando estes por 

ser mesmo decisivos na tarefa de convencer o presidente a moderar o posicionamento e 

a regressar a uma política mais convergente com os interesses de um aliado importante 

como Portugal. O debate conhecido como “Angola ou Açores”, precisamente por 

contrapor as duas disposições sobre a política externa americana face a Lisboa, 

constituiu o centro de uma disputa estratégica dentro do governo dos EUA no dealbar 

da década de 1960. 

                                                 
18Luís Nuno Rodrigues, Salazar-Kennedy…, ob. cit., pp.239-75 
19Luís Nuno Rodrigues, «Missão Impossível: O Plano Anderson e a Questão Colonial Portuguesa em 
1965», Relações Internacionais, Nº1, Março 2004, p. 101.  
20George W. Ball, The Past has Another Pattern Memoirs, New York, W.W Norton & Company, 1983, 
pp. 276-277.  
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 Conscientes justamente do “trunfo” dos Açores, as autoridades portuguesas 

fizeram depender a renovação do acordo das Lajes de uma alteração vincada da política 

norte-americana face a Portugal, exigindo um reposicionamento da Administração 

Kennedy em relação às condutas desenvolvidas em Angola pelo American Committee 

on Africa, pelos missionários metodistas norte-americanos, pela American Federation 

of Labour and Congress of Industrial Organizations, pelo International Rescue 

Committee, passando pela própria estratégia do país nas Nações Unidas, pelas relações 

das missões consulares e diplomáticas dos EUA com os movimentos nacionalistas 

angolanos, declarações públicas sobre o não fornecimento a Portugal de armas que 

pudessem ser utilizadas em Angola, terminando na actuação de Washington na altura 

da perda de Goa.  

 

3.De Johnson a Nixon 

Após a morte de Kennedy e a tomada de posse de Lyndon B. Johnson, as 

relações entre Portugal e os EUA entraram numa fase de relativa tranquilidade 

institucional, mesmo que num quadro que relegou Lisboa para um nível de baixa 

prioridade para a política externa de Washington.  

Efectivamente, a nova presidência acabou por ser praticamente dominada por 

dois assuntos primordiais, um endógeno e outro exógeno. Internamente, a prioridade foi 

atribuída ao projecto da great society que compreendeu um conjunto de programas 

alargados de reformas internas nas áreas sociais, nomeadamente na diminuição da 

pobreza, no combate às discriminações raciais, em problemas urbanos, sistema de 

saúde, transportes e educação. Externamente, a guerra do Vietname concentrou toda a 

máquina política e militar norte-americana na Indochina e relegou para um plano 

secundário as questões coloniais portuguesas. 

 De resto, a partir de 1964, a posição internacional de Portugal sofreu 

significativas melhorias e não só no quadro das suas relações com os Estados Unidos. O 

mesmo aconteceu com a Alemanha Federal, facto ilustrado pelo estabelecimento de 

uma base militar alemã em Beja, e com a França, através da instalação de uma base 

francesa na ilha das Flores para rastreio de mísseis balísticos. 

  Todavia, a questão colonial não desapareceu completamente da agenda externa 

de Washington que continuou a promover junto do governo português planos para a 

descolonização programada, mas controlada, dos territórios ultramarinos. Foi 

justamente durante a Administração de Johnson que se levou a cabo uma nova tentativa 
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para convencer Portugal a aceitar a autodeterminação das suas colónias num prazo de 

dez anos em troca de garantias americanas de que a actividade nacionalista em África 

cessaria de imediato e de um conjunto de incentivos económicos, iniciativa que ficou 

conhecida por “Plano Anderson” devido a ter sido liderada pelo Embaixador George 

Anderson.21  

Esta iniciativa deparou-se uma vez mais com a recusa do governo português em 

negociar a sua presença em África. De resto, após visita aos territórios africanos, o 

próprio Anderson comunicou a Washington a necessidade dos portugueses continuarem 

em Angola e Moçambique, uma vez que a alternativa era um retorno ao tribalismo e ao 

caos interno, e criticou mesmo a estratégia dos Estados Unidos nos últimos anos por 

considerar que os apoios à UPA - agora FNLA - de Holden Roberto não tinham efeitos 

no alcance da sua influência em Angola, assim como no conjunto dos apoios militar 

que dispunham esses nacionalistas, que eram maioritariamente fornecidos pela União 

Soviética, China e Jugoslávia.  

O governo de Salazar só respondeu oficialmente à proposta americana seis 

meses depois. Em Março de 1966, Franco Nogueira indicou a George Anderson que o 

executivo português tinha analisado com detalhe a proposta mas que não a podia 

aceitar; para Portugal era impensável a adopção de uma tomada de posição pública 

admitindo como último ponto da sua política em África a autodeterminação das 

colónias. O Embaixador concluiu então não existirem hipóteses de mudança na atitude 

de Lisboa quanto aos territórios africanos e recomendou à sua Administração que 

deixasse «a panela ferver em lume brando até que algum acontecimento significativo 

torne uma nova abordagem aconselhável»; para ele não existiam nesta fase vantagens 

em «precipitar desnecessariamente quaisquer irritações nas relações entre os EUA e 

Portugal».22  

Ainda em 1966 chegou a Lisboa um novo Embaixador, Tapley Bennet, com 

instruções para auxiliar Portugal na preparação das suas colónias para um melhor 

futuro, sob os pontos de vista económico e social, sem se preocupar em demasia com as 

questões políticas dessa região. 23 Segundo a interpretação do então ministro dos 

Negócios Estrangeiros, Franco Nogueira, «a política dos EUA, obcecados com a guerra 

do Vietname, caíra numa rotina indiferente no que toca a África; e quanto a Portugal 
                                                 
21Michael A. Samuels and Stephen M. Haykin, «The Anderson Plan: An American Attempt to Seduce 
Portugal Out of Africa», Orbis, Vol. 23, Nº3, 1979, pp. 649-669. 
22 Cit. em Ibidem.  
23 Luís Nuno Rodrigues, Salazar-Kennedy…, ob. cit., p.311-12 
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apenas de longe em longe havia um traço de hostilidade, ou de frieza, ou de 

desacordo».24 

Nem a substituição de Salazar por Marcello Caetano foi suficiente para produzir 

de imediato uma alteração na atitude de Washington para Lisboa. Segundo a avaliação 

feita pela Administração Johnson não eram de esperar mudanças significativas na 

política interna e externa de Portugal. Procurando deixar isso mesmo claro ao exterior, 

sobretudo no que dizia respeito à questão colonial, Franco Nogueira apressou-se a 

transmitir aos embaixadores Brasil Espanha, França, República Federal da Alemanha, 

Reino Unido, África do Sul e EUA que a política portuguesa para aos seus territórios 

ultramarinos não seria minimamente alterada, uma vez que esta não reflectia uma visão 

meramente pessoal de Salazar, mas sim uma objectiva opção nacional na defesa dos 

verdadeiros interesses do país.25  

A tomada de posse de Richard Nixon como Presidente dos EUA, em Janeiro de 

1969, coincidiu com um dos momentos mais favoráveis do relacionamento luso-

americano. Apenas três meses depois do início das suas funções, a nova Administração 

emitiu uma directiva que pôs termo a todos os contactos americanos com os 

nacionalistas que lutavam pela independência na África portuguesa; neste seguimento 

foram cortadas as relações com a FRELIMO e praticamente cessou o apoio a Holden 

Roberto, limitado agora a uma pequena quantia mensal canalizada através da CIA que 

desejava manter uma presença mínima em Angola.26  

A mesma predisposição de abertura a Lisboa foi demonstrada por Nixon ao 

receber Franco Nogueira em Washington, logo a 6 de Abril de 1969. Durante a 

conversa então havida o Presidente norte-americano fez questão de transmitir ao 

ministro português dos Negócios Estrangeiros que Portugal não merecia ter sofrido a 

pressão dos Estados Unidos relativamente à questão africana e que essas políticas não 

iam ao encontro dos interesses da América. Indo mais longe, na mesma noite, em jantar 

de celebração dos vinte anos da NATO, Nixon abordou Franco Nogueira e reiterou a 

sua ideia sobre as atitudes injustas tidas anteriormente em relação a Portugal, fazendo-o 

                                                 
24 Franco Nogueira, Salazar: Vol. VI. O Último Combate (1964-1970), Porto, Livraria Civilização 
Editora, 1985, p. 126 
25 Cit. em Idem, p. 110  
26Witney W. Schneidman, Confronto em África: Washington e a Queda do Império Colonial Português, 
Lisboa, Tribuna da História, 2005, p.163 



 74

de modo categórico; segundo o testemunho de Nogueira, o dirigente máximo dos EUA 

disse-lhe taxativamente: «lembre-se, nunca farei o que Kennedy fez».27  

Em Agosto desse mesmo ano foi adoptada uma nova política americana para o 

continente africano, conhecida pela designação de Tar Baby, que resultou do estudo 

elaborado por um grupo interdepartamental sobre os interesses e opções do país para a 

África Austral sugerido na National Security Memorando 39 (NSSM39) que concluiu 

pela seguinte premissa: «Os Brancos estão lá para ficar e a única via de mudança 

construtiva é através deles. Não há esperança de os Negros ganharem os direitos 

políticos que desejam através da violência; e essa só levará ao caos e aumentará as 

oportunidades dos comunistas».28 Acto contínuo, os Estados Unidos optaram por se 

acomodar aos regimes de minoria branca na África Austral e, nas palavras do então 

Secretário de Estado, Henry Kissinger, o continente foi «remetido para o fundo da 

ordem de trabalhos da política externa americana.29 

Todavia, a renovada importância de Portugal para os EUA acabou rapidamente 

por se diluir no contexto das problemáticas equações estratégicas globais deste período 

temporal e que monopolizaram as preocupações da Administração Nixon. Desde logo, 

como se referiu no capítulo anterior, as importantes evoluções de alcance sistémico 

com destaque para a dissolução da rigidez dos dois blocos político-militares, a 

diplomacia triangular Washington-Moscovo-Pequim e a obtenção por parte da URSS 

de uma paridade estratégica relativa. Depois, a détente Leste-Oeste, um resultado 

directo dessas mudanças na balança central de poder e a característica mais saliente do 

sistema internacional na primeira metade da década de 1970, sendo o seu expoente 

máximo a assinatura da Acta Final da Conferência de Helsínquia. Ainda, as 

consequências geopolíticas do insucesso no Vietname, com o recuo do envolvimento 

dos Estados Unidos no exterior e as novas oportunidades abertas aos expansionismo 

soviético. 

Acresce que, em simultâneo com estes desafios externos, os EUA enfrentaram 

uma grave crise interna provocada pelo duplo efeito do trauma do Vietname e do 

escândalo do “caso Watergate”. O insucesso do envolvimento na Indochina dividiu a 

sociedade americana, desencadeando um conflito endógeno cujas manifestações mais 

                                                 
27Cit. em Ibidem.  
28National Security Council Interdepartamental Group on Africa. Study in Response to National Security 
Memorandum 39: Southern Africa, August 15, 1969, cit em José Freire Antunes, Nixon e Caetano, 
Promessas e Abandono, Lisboa, Difusão Cultural, 1992, p.123 
29Cit em Witney Schneidman, Confronto em África…, ob. cit., p.166 
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expressivas foram a “guerra” entre o poder executivo e o legislativo, a hostilidade da 

comunicação social à continuação do esforço militar na região e a crescente contestação 

da opinião pública ao envolvimento do país em Saigão, tudo concorrendo para o fim do 

consenso sobre a política externa, com o acentuar de uma tendência neo-isolacionista, e 

logo para uma redução da flexibilidade diplomática de Washington. O “caso 

Watergate” paralisou a Administração Nixon, contribuindo a cada vez mais provável 

demissão do Presidente para o enfraquecer no difícil “jogo” de poder do sistema 

político norte-americano. 

Apesar destes constrangimentos de monta, é um facto inegável que a política 

norte-americana durante a presidência de Richard Nixon foi de um modo geral mais 

favorável a Portugal. A título de exemplo, o número de militares portugueses treinados 

pelos EUA praticamente duplicou do último ano de Johnson para o primeiro de Nixon. 

A nova Administração autorizou ainda a compra de vários Boeing pelas autoridades 

portuguesas, utilizados sobretudo no transporte das tropas para África. Os 

investimentos americanos em Portugal e na África portuguesa cresceram de 183 

milhões de dólares, em 1968, para 368 milhões, em 1970. A Gulf Oil, com os seus 

interesses no enclave de Cabinda, era nesta altura o maior investidor individual nas 

colónias portuguesas.30  

O ano de 1971 traduziu bem esta atitude benevolente da Administração Nixon 

para com Lisboa. Em Junho, o vice-Presidente Spiro Theodore Agnwe visitou Portugal 

a pretexto das negociações em curso sobre a renovação da base das Lajes e, apesar de 

reafirmar a nova abordagem externa norte-americana de redução do investimento 

noutros países devido ao esforço de guerra no Vietname e ao aumento dos sentimentos 

isolacionistas, confirmou a disponibilidade do seu governo para estar ao lado de 

Portugal.  

A 9 de Dezembro desse mesmo ano a relação bilateral tornou-se ainda mais 

sólida na sequência de um novo acordo sobre os Açores, assinado entre o Secretário de 

Estado americano, William Rogers, e o ministro dos Negócios Estrangeiros português, 

Rui Patrício, que ampliou o período de utilização das Lajes pelos EUA até 3 de 

Fevereiro de 1974. Em compensação, Washington comprometeu-se a conceder a 

Lisboa um auxílio financeiro no valor de 436 milhões de dólares, compreendendo uma 

linha de crédito de 400 milhões para cobrir os custos de desenvolvimento de projectos 

                                                 
30Idem., p. 175. 
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que o governo de Marcello Caetano se propunha desenvolver em Portugal, além de 36 

milhões a título de fundos extraordinários para produtos agrícolas excedentários, 

material excedente e não militar do Departamento de Estado e um programa de reforma 

da educação portuguesa.31  

A coroar este ano profícuo do relacionamento luso-americano, uma semana 

depois da renovação do acordo sobre os Açores, Marcello Caetano juntou-se a Nixon e 

a George Pompidou, em Ponta Delgada, por ocasião da cimeira entre os Estados Unidos 

e a França para debater os valores relativos das divisas americanas e francesas. A 

decisão de levar a cabo este encontro teve pouco a ver com os assuntos portugueses, 

resultando de uma solução de compromisso dada a resistência de Paris em receber 

Nixon numa visita oficial ao país, mas as reuniões que ambos mantiveram com Caetano 

significaram a nível internacional o beneplácito, senão mesmo o apoio, dos seus países 

ao Estado Novo. 

Todavia, no início do ano seguinte a equação colocada ao governo português 

alterou-se num sentido negativo. Nos Estados Unidos, a Administração Nixon começou 

a ser crescentemente criticada pela sua indiferença face à questão da autodeterminação 

das colónias portuguesas, destacando-se neste âmbito a acção de grupos como o 

American Committee on Africa e o Black Caucus e, sobretudo, do congressista Charles 

Digss que exercia uma grande influência na Sub-Comissão para África da Câmara dos 

Representantes dos EUA.32  

No mesmo período temporal, as Nações Unidas enviaram uma equipa de 

investigação do Comité de Descolonização às áreas libertadas da Guiné-Bissau que não 

só concluiu pela ausência de «um controlo administrativo real sobre a Guiné-Bissau» 

por parte de Portugal, como pela existência de «um apoio alargado» ao principal 

partido local, o PAIGC. Na sequência desta missão, a Assembleia Geral da ONU 

reconheceu o PAIGC como único representante dos povos da Guiné-Bissau e Cabo 

Verde, com noventa e oito votos a favor e apenas seis contra, entre estes o dos EUA.33 

E em Outubro de 1972, devido às crescentes criticas internas e externas, o 

Congresso norte-americano aprovou uma emenda ao Foreign Assistant Act proibindo 

os Estados Unidos de concederem a Portugal assistência militar ou económica que 

                                                 
31Ibidem., p. 175 
32João Hall Themido, Dez Anos em Washington, 1971-1981, Lisboa, Dom Quixote, 1995, p.96 
33Norrie Macqueen, “Portugal’s First Domino: ‘Pluricontinentalism’ and Colonial War in Guiné-Bissau 
(1963-1974), Contemporary European History, Vol. 8, 1999, pp. 209-230. 
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pudesse servir para manter a presença portuguesa em África; esta medida, que ficou 

conhecida pela designação de emenda Tunney-Young dado o nome dos seu 

proponentes na Câmara dos Representantes e no Senado, tornou muito mais severas as 

medidas de bloqueio ao comércio com Portugal existentes desde 1961 e foi entendida 

pelo governo de Marcello Caetano como um acto hostil por parte de um país aliado que 

beneficiava das facilidades de uma base militar em território português.34 

A fricção criada no relacionamento luso-americano pela emenda Tunney-Young 

ficou evidente durante a visita a Lisboa do sub-Secretário de Estado para os assuntos 

africanos, David Newsom, no início de 1973. No decorrer da reunião então havida entre 

Marcello Caetano, Rui Patrício e Newsom, os primeiros queixaram-se que a 

Administração Nixon não tinha cumprido as promessas de apoio anteriormente 

formuladas e que se tinha recusado a fornecer o apoio militar que precisavam para 

prosseguir o seu esforço de guerra em África; além disso, não só classificaram o 

embargo imposto pelo Congresso norte-americano como «unilateral», uma vez que os 

Estados Unidos vendiam armas a alguns países africanos, como sentiam que 

Washington não levava em linha de conta a fortíssima defesa montada pelos 

portugueses contra a expansão do comunismo naquele continente. Ainda que agindo 

sem um mandato específico da Casa Branca, Newsom procurou por seu lado convencer 

os portugueses a conceder a autodeterminação às colónias, afirmando que os EUA 

consideravam que os seus interesses, bem como os de Portugal, corriam um risco cada 

vez maior numa África polarizada.35 

Em Outubro desse mesmo ano Rui Patrício declarou mesmo nas Nações Unidas 

que o governo português esperava que os EUA renunciassem à utilização dos Açores 

quando o período de validade do tratado chegasse ao fim, em Fevereiro de 1974; para 

Lisboa, o trunfo negocial das Lajes tinha nesta fase uma importância derradeira na 

tentativa de envolver Washington na reviravolta do cenário na Guiné-Bissau. Por 

coincidência, poucos dias depois deste “ultimato” do ministro dos Negócios 

Estrangeiros, iniciou-se a guerra israelo-árabe do Yom Kippur que colocou os Açores 

no topo da agenda externa dos Estados Unidos. 

O ataque surpresa e bem preparado do Egipto e da Síria a Israel pôs seriamente 

em causa a segurança do Estado judaico, bem como o equilíbrio de poder de todo o 

Médio Oriente, e logo, o controlo ocidental do petróleo da região. Conscientes deste 

                                                 
34João Hall Themido, Dez Anos em Washington…, ob. cit., pp.99-100 
35Witney Schneidman, Confronto em África…, ob. cit., p. 184.  



 78

problema estratégico cimeiro e do apoio da URSS ao Cairo e a Damasco, uma semana 

depois do início do conflito os EUA prepararam uma operação de grande envergadura 

destinada a fornecer armamento ao governo israelita. Contudo, todos os membros da 

NATO, bem como a Espanha, que recebiam cerca de 80% do petróleo árabe, 

recusaram-se a autorizar o reabastecimento dos aviões americanos no seu território, não 

deixando à Administração Nixon outra alternativa senão dirigir-se às autoridades 

portuguesas solicitando autorização para utilizar a base das Lajes. 

Sentindo-se abandonado por Washington e percebendo a oportunidade aberta 

pela guerra do Yom Kippur, Marcello Caetano começou por rejeitar o pedido 

americano. Na resposta redigida pelo próprio Presidente do Conselho, recordava-se ao 

Departamento de Estado os custos que Portugal teria ao permitir a utilização das Lajes 

pelos Estados Unidos, não apenas por danos no relacionamento do país com os Estados 

árabes, como também pela possibilidade de levar a ataques terroristas a alvos 

portugueses ou até a um embargo de petróleo por parte dos regimes do Médio Oriente; 

porém, Caetano apresentou uma contraproposta: a concessão de armamento para a 

guerra em África, sobretudo para o terreno da Guiné, em troca da autorização de acesso 

às Lajes.36  

Informado da resposta portuguesa, Kissinger reagiu com irritação. A 13 de 

Outubro, enviou um telegrama a Richard Post, o Deputy Chief of Mission da 

Embaixada americana em Lisboa, pedindo-lhe que transmitisse a Rui Patrício que, ao 

apoiar os Estados Unidos naquele momento, Portugal fortalecia muito a sua posição no 

Congresso e enfraquecia os seus inimigos que apoiavam a independência das colónias; 

além disso, ficavam em aberto futuras conversações com Lisboa na eventualidade de 

um acréscimo da crise militar na Guiné-Bissau.37 

Em resposta, Rui Patrício deu ordens ao Embaixador português em Washington, 

João Hall Themido, para lembrar a Kissinger que a aceitação da utilização das Lajes 

estava dependente de quatro condições: primeira, um compromisso específico de ajuda 

na eventualidade de existirem actos hostis contra Portugal; segundo, uma garantia da 

Administração de que a legislação anti-portuguesa no Congresso seria rejeitada; 

terceiro, uma posição mais assertiva no Conselho de Segurança sobre a possível entrada 

                                                 
36José Freire Antunes, Os Americanos e Portugal, Os Anos de Richard Nixon (1969-1974), Lisboa, 
Publicações Dom Quixote, 1986, pp. 252-254. 
37Idem, pp. 256-258.  



 79

da Guiné-Bissau na ONU; quarto, o apoio à necessária e urgente neutralização da 

superioridade militar do PAIGC.38  

Kissinger e Nixon não se demoveram com a pressão exercida por Portugal e 

responderam a Caetano com um verdadeiro ultimato: - os americanos utilizariam os 

Açores, com ou sem autorização. Posto perante um facto consumado, o governo 

português concedeu finalmente aos EUA o acesso incondicional aos Açores, acabando 

por ser o único membro da Aliança Atlântica a fazê-lo.39 

 Terminava assim o que o Embaixador português em Washington, João Hall 

Themido, classificou de «uma crise agudíssima, embora breve, entre Lisboa e 

Washington». Ainda segundo ele, no encontro que manteve com Kissinger a 15 de 

Outubro de 1975, o Secretário de Estado afirmou que «já tinha dado instruções ao 

Departamento de Estado para que “fosse revista a política americana em relação a 

Portugal e adoptada uma maior compreensão”», promessas que foram cumpridas, com 

o responsável pela política externa norte-americana a empenhar-se em fornecer ao 

governo de Marcello Caetano os mísseis red-eye indispensáveis ao esforço de guerra na 

Guiné-Bissau, fazendo-o através de Israel.40  

 

                                                 
38 Ibidem 
39João Hall Themido, Dez Anos em Washington…, ob. cit., pp.125-27 
40Idem, pp.129-31  
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CAPÍTULO 4 

A POLÍTICA DE “ESPERAR PARA VER” 

(25 DE ABRIL – 28 DE SETEMBRO DE 1974) 

 

 

1.As vésperas do 25 de Abril 

Apesar dos primeiros desenvolvimentos significativos da agitação entre as 

Forças Armadas portuguesas no contexto da dinâmica conducente ao golpe de Estado 

militar de 25 de Abril de 1974 terem coincidido com a crise grave, mas rápida, no 

relacionamento luso-americano na sequência da aprovação pelo Congresso dos EUA da 

emenda Young-Tunney e, sobretudo, da guerra do Yom Kippur, os assuntos internos de 

Portugal não constituíam à época uma preocupação para Washington. Deste modo, não 

é de estranhar que os protestos surgidos entre os militares no Verão de 1973 se tenham 

deparado com a indiferença da Administração Nixon, ainda que os mesmos não fossem 

desconhecidos da sua Embaixada em Lisboa. 

Os primeiros sintomas visíveis de um mal-estar entre as Forças Armadas 

portuguesas surgiram na sequência da realização do Congresso dos Combatentes do 

Ultramar, embora tenham existido manifestações anteriores na Guiné entre os círculos 

“spinolistas”. O evento, organizado pelos chamados ultras do regime e destinado a 

apoiar a continuação do esforço de guerra no Ultramar, foi contestado por vários 

oficiais do Quadro Permanente que fizeram circular um abaixo-assinado de protesto 

onde afirmavam «não reconhecer aos organizadores do Congresso, e portanto ao 

própria congresso, a necessária representatividade».1 Esta iniciativa, que partiu de 

elementos próximos de Spínola, reuniu num curto espaço de tempo cerca de 400 

assinaturas às quais se juntaram depois as de muitos oficiais em comissão na Guiné. 

Todavia, o momento decisivo foi o da publicação dos decretos – lei nº 353/73 

(13 de Julho de 1973) e nº 409/73 (20 de Agosto de 1973) que alteraram as regras de 

acesso dos milicianos ao Quadro Permanente (QP), bem como o posicionamento na 

escala de antiguidades, tendo desencadeado uma reacção de protesto por parte dos 

cadetes que esteve directamente na origem do “Movimento dos Capitães”. Na 

sequência da publicação dos diplomas, 136 oficiais reuniram-se perto de Évora e 

decidiram entregar um abaixo-assinado a Marcelo Caetano onde declaravam aguardar 
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«com esperança» uma rápida intervenção para que fossem derrogados os decretos-lei, 

«a fim de conscientemente ser estudada, pelos órgãos competentes, uma solução de 

justiça para os que ingressaram ou venham a ingressar no QP depois de terem prestado 

serviço como oficiais do QC (Quadro de Complemento), sem todavia comprometer 

nem os interesses dos oficiais do QP nem o prestígio do Exército que devotadamente 

servem e estão determinados a não deixarem alienar».2 

A “reunião de Évora”, ocorrida a 9 de Setembro, assinalou o início simbólico do 

“Movimento dos Capitães”. A partir desta data, a conspiração entre os oficiais de 

patente intermédia prosseguiu de forma ininterrupta, alargando-se progressivamente a 

sua representatividade e a própria natureza das reivindicações até se transformar num 

movimento destinado a derrubar o regime. No início de Outubro, os “capitães” 

efectuaram uma nova reunião, em Lisboa, que contou com a presença de representantes 

da Marinha e da Força Aérea, ainda que na qualidade de observadores, tendo decidido 

levar mais longe os protestos através da apresentação do pedido de demissão colectiva 

do Exército caso não fossem revogados os decretos–lei e satisfeitas outras condições. 

No mês seguinte ocorreram mais duas reuniões – Aveiras de Cima e São Pedro do 

Estoril –, tendo-se colocado pela primeira vez no Estoril a hipótese de levar a cabo um 

golpe de Estado, solução que foi remetida para votação no plenário previsto para 1 de 

Dezembro, em Óbidos, ocasião em que foi preterida em favor da via “legalista”. 

Mas o “movimento” tornou-se irreversível nesse último mês de 1973 com a 

aprovação das suas estruturas organizativas e a escolha dos possíveis líderes. Primeiro, 

na reunião de Óbidos, onde foi escolhida a Comissão Coordenadora e Executiva (CCE) 

definitiva do “Movimento dos Capitães” - que passou a chamar-se “Movimento de 

Oficiais das Forças Armadas” (MOFA) - e foram votados os seus chefes, recolhendo 

Costa Gomes o maior número de preferências a grande distância de Spínola. Depois, no 

encontro da Costa da Caparica, com a designação da direcção da CCE - composta por 

Vasco Lourenço, Otelo Saraiva de Carvalho e Vítor Alves -, a constituição de diversas 

comissões - Estudo da Situação, Ligação Interna (Metrópole e Ultramar), Estudos 

                                                 
2Idem, p.79. Dada a existência de uma extensa bibliografia sobre a contestação entre as Forças Armadas 
portuguesas no contexto do 25 de Abril e em particular no que diz respeito à origem e evolução do 
“Movimento dos Capitães” optámos por apresentar aqui a sua história de forma muito resumida. Para um 
estudo mais aprofundado do tema, para além da obra citada de Avelino Rodrigues, Cesário Borga e 
Mário Cardoso, ver por exemplo: Otelo Saraiva de Carvalho, Alvorada em Abril, Lisboa, Ulmeiro, 3ª 
edição, 1984; Diniz de Almeida, Ascensão, Apogeu e Queda do MFA, 2 vols., edição do autor, sd; Luís 
Banazol, A Origem do MFA, Lisboa, Prelo, 1974; José Medeiros Ferreira, O Comportamento Político dos 
Militares. Forças Armadas e Regimes Políticos em Portugal no séc. XX, Lisboa, Estampa, 1992 
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Psicológicos e Secretariado e Ligação com a Marinha e a Força Aérea - e a decisão de 

iniciar a redacção do programa de acção. 

Estas movimentações entre a oficialidade intermédia das Forças Armadas 

portuguesas chegaram ao conhecimento dos adidos militares da Embaixada norte–

americana em Lisboa que não deixaram de as relatar ao seu governo, ainda que 

negligenciando o seu alcance. A 26 de Outubro de 1973, informaram a Defense 

Intelligence Agency (DIA) da existência de rumores sobre uma conspiração para levar a 

cabo um golpe de Estado na sequência do descontentamento crescente entre os oficiais 

do Quadro Permanente, mas deram pouca credibilidade a esta hipótese.3 E no início do 

mês seguinte reportaram que estava a circular um abaixo-assinado, subscrito por 860 

militares subalternos, mas concluíram: «Estes jovens militares não são desleais e 

querem servir Portugal, não tendo intenção de levar a cabo uma revolução. São 

patriotas que desejam mudanças nas Forças Armadas».4 

 Na realidade, as autoridades dos EUA tiveram conhecimento desde cedo do 

mal-estar entre os militares portugueses e mesmo as acções dos “capitães” não 

passaram despercebidas; porém, as informações foram recebidas com indiferença pela 

Administração Nixon. Os adidos militares colocados em Lisboa não foram instruídos 

para estabelecerem contactos com os agentes da contestação nem para aprofundarem o 

assunto, acabando assim por se verem limitados aos canais oficiais estabelecidos com o 

topo da hierarquia das Forças Armadas. 

Este dado foi confirmado posteriormente pelo general Samuel Wilson, à época 

na direcção da DIA, no inquérito realizado pela Câmara dos Representantes à 

performance dos serviços de informação. Na ocasião, Wilson confessou ter recebido 

relatos sobre a agitação no seio da instituição militar, classificando-os de «sugestivos de 

um golpe mas não ao ponto de o preverem», e justificou a falta de atenção dada aos 

“capitães” com o facto de Portugal ser um aliado da NATO o que, em sua opinião, fez 

com que as relações se estabelecessem normalmente com a hierarquia das Forças 

Armadas.5 

 

                                                 
3«The Pike Papers: House Select Committee on Intelligence», The Village Voice, February 16, 1976, p.21 
4Ibidem 
5U.S Intelligence Agencies and Activities. The Performance of the Intelligence Community, Hearings 
Before the Select Committee on Intelligence, House of Representatives, 94 th Congress, 1st Session, 
September 11, 12, 18, 25, 30, October 7, 30 and 31, 1975, Washington DC, Government Printing Office, 
1975, p.780 
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Este comportamento manteve-se perante os desenvolvimentos que ocorreram a 

partir de Fevereiro de 1974, nomeadamente a crise aberta pela publicação do livro 

Portugal e o Futuro. Após a publicação da obra de Spínola a contestação à política 

africana do regime iniciada na Guiné em torno do general tornou-se pública, passando a 

haver dois pólos de conspiração nas Forças Armadas portuguesas que, embora em 

contacto, eram distintos quanto às origens, agentes e mesmo na sua agenda política: por 

um lado, os oficiais de patente intermédia; por outro, Spínola e seus apoiantes.  

 Pensamos que não se justifica analisar neste espaço o conteúdo livro Portugal e 

o Futuro, mas importa chamar a atenção para o seu resultado mais proeminente: - a 

definitiva politização da guerra em África entre os militares. O facto de um general 

altamente conceituado, vice-chefe de Estado–Maior General das Forças Armadas, ter 

afirmado pela primeira vez publicamente que a solução do conflito africano era política 

e não militar, avançando mesmo com uma solução para o problema – a via Federalista 

– distinta da preconizada pelo regime, veio legitimar a contestação ao esforço de guerra 

no Ultramar no seio da instituição, desde logo entre os “capitães” onde esse sentimento, 

embora crescente, conhecia ainda algumas resistências.6 

 Tal como aconteceu com as movimentações entre a oficialidade intermédia ao 

longo da segunda metade do ano de 1973, também as repercussões da publicação do 

Portugal e o Futuro não passaram despercebidas aos norte–americanos, tendo sido 

relatadas para Washington quer pela sua Embaixada em Lisboa, quer pelos serviços de 

intelligence, quer mesmo pela imprensa. Porém, as informações acerca dos novos 

desenvolvimentos da situação portuguesa não produziram qualquer alteração na atitude 

do governo dos EUA. 

 Na realidade, a partir de Março de 1974, o Embaixador norte-americano em 

Lisboa, Stuart Nash Scott, começou a enviar para a sua Administração relatos 

periódicos e surpreendentemente bem informados acerca do que chamou «a grave crise 

política» precipitada pela obra de Spínola.7 Logo no início do mês, escreveu que a 

                                                 
6António de Spínola, Portugal e o Futuro, Lisboa, Arcádia, 1974. A este respeito escreveu Otelo Saraiva 
de Carvalho: «Após a minha conversa com Spínola na Rua do Telhal tive a intuição de que o livro a 
publicar proximamente iria constituir, por um lado, uma notável alavanca de descompressão 
relativamente aos camaradas (…) que continuavam a encarar como assunto tabu a guerra no Ultramar. 
Isto por verem surgir perante eles o exemplo de um general com o prestígio de Spínola que precisamente 
nesse campo minando afrontava a própria doutrina encasulada do Governo a que agora, ao fim e ao cabo, 
pertencia», Alvorada em Abril, ob. cit., p.217 
7Stuart Nash Scott foi nomeado para a Embaixada em Portugal em Setembro de 1973, tendo chegado a 
Lisboa em Janeiro do ano seguinte. Note-se que o seu antecessor, Ridgway B. Knight, cessou funções em 
Fevereiro de 1973 pelo que os EUA estiveram sem Embaixador em Lisboa durante praticamente todo o 
ano anterior ao golpe de Estado militar 
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classe dirigente portuguesa se dividiu entre a «direita, reunida em torno do Presidente 

Américo Tomás», e os «centristas ou reformistas, apoiantes do general». Segundo as 

suas informações, «os hard–liners» exigiam «a cabeça de Spínola», enquanto que os 

«centristas» procuravam «forçar a resignação de Tomás»; no «meio desta batalha pelo 

poder» estava Marcello Caetano. De resto, de acordo com Scott, «embora o Presidente 

da República tenha exigido a imediata despromoção de Spínola», para os círculos da 

direita Caetano era «o verdadeiro inimigo» pois era «aceite de forma generalizada que o 

livro teve a sua aquiescência, se não mesmo aprovação»; já do lado dos «reformistas» o 

“alvo a abater” era o próprio Tomás, sendo que alguns dos que defendiam esta posição 

esperavam que «Caetano fosse capaz de conversar com Tomás e convencê-lo a 

resignar», enquanto outros sugeriam que «os mais altos líderes militares» deviam 

«forçar a saída de Tomás», o que, segundo a Embaixada, equivalia «na prática a um 

golpe militar». Na avaliação do Embaixador, as Forças Armadas estavam igualmente 

divididas entre «alguns oficiais superiores» que diziam «apoiar Tomás na sua 

campanha contra Spínola» e «um número substancial de militares de nível intermédio» 

que demonstravam «um sólido apoio ao general». Tudo somado, Scott comentava: 

«Apesar de Portugal ter mostrado uma fantástica habilidade para passar por crises de 

forma aparentemente incólume a tensão gerada pela actual crise tornará difícil para 

Tomás, Caetano e Spínola/Costa Gomes permanecerem todos no Governo durante 

muito tempo. Decisões de longo alcance relativas à política africana podem estar em 

curso».8 

Poucos dias depois deste relato, a «grave crise política» portuguesa conheceu 

novos desenvolvimentos com a realização da cerimónia de solidariedade com o regime 

exigida por Marcello Caetano à qual compareceu a maioria dos oficiais-generais dos 

três ramos das Forças Armadas mas, significativamente, não contou com a presença de 

Costa Gomes e Spínola. Acto contínuo, foram ambos demitidos dos seus cargos, 

respectivamente de chefe e vice-chefe do Estado–Maior General das Forças Armadas. 

 Uma vez mais os acontecimentos foram transmitidos para Washington pela sua 

Embaixada em Lisboa. No dia seguinte, Scott enviou para o Departamento de Estado 

um novo telegrama onde contou estes dois episódios e sublinhou que «a crise política 

não acabou». Em relação à cerimónia que ficou conhecida por «brigada do reumático», 

o Embaixador informou que o chefe de Estado do Exército, general Paiva Brandão, «o 

                                                 
8«Lisbon, 807, March 5, 1974». www.archives.gov/aad/series-description.jsp 
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oficial mais graduado dos presentes», disse a Marcello Caetano que as Forças Armadas 

não se iam «envolver em política» e que era «seu dever urgente … levar a cabo 

quaisquer missões ordenadas pelo Governo legalmente constituído», mas sublinhou em 

especial que «Spínola e Costa Gomes não apareceram», ou, segundo o que «várias 

fontes disseram, recusaram-se a aparecer». Já no caso do afastamento dos dois generais, 

Scott foi mais longe e comentou que tal constituiu «uma vitória para o Presidente 

Tomás e a direita», mas «possivelmente apenas temporária» pois era de esperar uma 

«reacção dos oficiais de patente intermédia pró-Spínola», ainda que com um alcance 

«impossível de estimar». Porém, era certo que a crise política ia continuar, estando 

Lisboa «cheia de rumores de mais mudanças no Governo».9 

  As reacções à demissão de Spínola e Costa Gomes surgiram de imediato. A 16 

de Março, os capitães do Regimento de Infantaria 5, das Caldas da Rainha, tomaram o 

comando do Quartel e avançaram sobre Lisboa - estava em curso o “golpe das Caldas” 

que se saldou por um fracasso e levou à prisão de cerca de duzentos militares. 

 Também neste caso as autoridades dos EUA não se podem queixar de falta de 

informação. Dois dias depois, a Embaixada enviou dois extensos telegramas onde 

relatou pormenorizadamente o sucedido. 

No primeiro destes documentos, Scott começou por informar que «uma rebelião 

militar abortada foi desencadeada na noite de 15 de Março por 200 a 300 soldados 

pertencentes a um quartel do Norte» e foi «bloqueada no seu avanço sobre Lisboa por 

tropas fiéis ao governo, regressado sem violência ao quartel». Sobre os pormenores da 

movimentação militar, acrescentou que «era comandada por um número não 

especificado de majores pertencentes ao Regimento de Infantaria 5 das Caldas da 

Rainha», que se deslocou a Santarém onde «tentou, sem sucesso, o apoio da Escola de 

Cavalaria», tendo a coluna militar sido «bloqueada na autoestrada do norte, que liga 

Lisboa a Vila Franca de Xira e a Santarém, por tropas pertencentes ao regimento de 

Artilharia 1, Cavalaria 7 e por forças da Guarda Nacional Republicana, comandadas 

pelo General Paiva Brandão».10 

Num segundo telegrama, mais analítico, Scott adicionou alguns comentários 

importantes aos factos descritos no documento anterior. Segundo ele, a tentativa de 

golpe acentuou «as grandes divisões entre os militares portugueses» e deixou «os 

responsáveis pelo Governo profundamente preocupados com a possibilidade de mais 
                                                 
9«Lisbon, 985, March 15, 1974». www.archives.gov/aad/series-description.jsp 
10«Lisbon, 1021, March 18, 1974». www.archives.gov/aad/series-description.jsp 
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problemas no futuro». Para o Embaixador a situação nas Forças Armadas permanecia 

«problemática» e Marcello Caetano parecia «estar numa posição muito 

enfraquecida».11 

Apesar de possuir este conjunto de informações sugestivas de mais problemas 

no futuro, a Embaixada viu-se impedida de aprofundar os seus contactos com Spínola 

uma vez que foi instruída directamente por Henry Kissinger para evitar qualquer gesto 

de aproximação ao general e às suas ideias pois «dadas as circunstâncias prevalecentes 

em Portugal, uma abordagem do Governo norte-americano junto do Governo português 

de apoio às teses de Spínola não ia contribuir para uma política mais flexível em 

África». As suas cautelas iam ao ponto de ordenar Scott a não dar «qualquer 

prosseguimento a este tema, mesmo a um nível pessoal».12 

 Por maioria de razão estas instruções oficiais também se aplicavam aos 

“capitães”, o que acabou por influenciar a posição dos Estados Unidos durante o mês de 

Março, altura em que as movimentações dos primeiros sofreram uma evolução 

decisiva. No dia 5 ocorreu mais uma reunião, desta feita em Cascais, onde foram 

aprovadas as bases gerais programáticas da conspiração, consagradas no documento “O 

Movimento, as Forças Armadas e a Nação”, momento que assinalou a passagem formal 

à fase do “Movimento das Forças Armadas” (MFA). Pouco tempo depois iniciaram-se 

os contactos com os partidos políticos clandestinos com vista à definição do seu 

programa político e decidiu-se elaborar o plano de operações definitivo do golpe de 

Estado que foi marcado para a semana de 20 a 27 de Abril de 1974.   

Nesta fase crucial da dinâmica conducente ao derrube do Estado Novo os EUA 

falharam novamente na compreensão do alcance dos desenvolvimentos portugueses, o 

que aconteceu uma vez mais não por falta de informação da Embaixada, mas pelo 

desinteresse de Washington relativamente a Lisboa. 

 A 22 de Março, Stuart Nash Scott enviou para o Departamento de Estado um 

telegrama relatando a evolução mais recente do MFA e, apesar de concluir não haver 

uma intenção «revoltosa ou ameaçadora», acrescentou que era «claro que um número 

substancial dos oficiais de nível intermédio na Metrópole» estava «associado a este 

“Movimento”». Num longo documento, o Embaixador analisou pormenorizadamente a 

situação: «A insatisfação com o actual estado de coisas continua entre um largo número 

de oficiais de nível intermédio. Sabemos que pequenos grupos desses oficiais 

                                                 
11«Lisbon, 1022, March 18, 1974». www.archives.gov/aad/series-description.jsp 
12«Outgoing Telegram, 72345, April 10, 1974». www.archives.gov/aad/series-description.jsp 



 87

continuam a reunir–se clandestinamente, embora não possamos confirmar isso. Um 

longo comunicado elaborado pelo “Movimento” circula clandestinamente em Lisboa. O 

comunicado faz uma análise semelhante à de Spínola da situação política e militar em 

Portugal e no Ultramar e apela a uma solução similar à proposta por Spínola. Contudo, 

o documento não contém uma linguagem revoltosa ou ameaçadora. Outro documento 

que circula com o primeiro declara que “alguns dos nossos camaradas foram presos … 

por pertencerem ao Movimento dos Oficiais”. O comunicado diz: “não permitiremos, 

evidentemente, que esta situação continue … estamos à espera que o Governo 

reconsidere …”. Este documento apela a todas as unidades militares para que 

expressem o seu apoio e solidariedade. É claro que um número substancial, embora 

provavelmente não a maioria, dos oficiais de nível intermédio na Metrópole está 

associado a este “Movimento”».13 

 De resto, por esta altura, assistiu-se também a um aumento da atenção dada 

pelos serviços secretos americanos a Lisboa. Ainda em Março, o Bureau of Intelligence 

and Research (BIR), estrutura pertencente ao Departamento de Estado, elaborou um 

relatório de análise da situação portuguesa concentrando-se em quatro eventos: a 

publicação do livro de Spínola; a cerimónia de demonstração de apoio ao regime por 

parte da hierarquia das Forças Armadas; o golpe falhado de 16 de Março; a prisão e 

purga de militares e “esquerdistas”. Porém, segundo confessou o então director do BIR, 

William Hyland, não foram extraídas conclusões que «apontassem para mais do que 

uma contínua luta pelo poder», não tendo sido prevista «uma revolta militar para 

breve»; e o próprio Hyland avançou com uma explicação para esse facto: «a análise era 

mais deficiente do que a informação. Havia suficiente informação para sugerir a 

existência de problemas, mas ela não foi realmente submetida a uma análise detalhada, 

nem a uma projecção das consequências das tendências».14 

 Na mesma ocasião, começou a ser elaborado pela Central Intelligence Agency 

(CIA) o último relatório sobre a conjuntura em Portugal antes do derrube do Estado 

Novo. Sintomaticamente, o documento estava ainda por concluir a 25 de Abril e apesar 

de intitulado “Fissuras na Fachada” pouco fazia para explicar as razões do 

descontentamento diagnosticado entre as Forças Armadas e menos ainda para prever as 

suas possíveis consequências.15  

                                                 
13«Lisbon, 1120, March 22, 1974». www.archives.gov/aad/series-description.jsp  
14U.S Intelligence Agencies and Activities…, ob cit, p.777 e p.785 
15«The Pike Papers»…, ob. cit 
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Á luz dos factos relatados, compreende-se a surpresa com que o golpe de Estado 

militar foi recebido nos EUA. Por um lado, embora informados acerca das 

movimentações dos “capitães” e de Spínola, a Embaixada em Lisboa e os serviços 

secretos não aprofundaram as relações com os dois pólos da conspiração e, 

consequentemente, negligenciaram a extensão dos seus objectivos; por outro, a 

Administração Nixon não se interessou pelo assunto dada a pouca importância para os 

seus interesses primordiais dos assuntos internos portugueses. Como sintetizou nas suas 

memórias o próprio Stuart Nash Scott: «(…)nós sabíamos muito pouco ou nada sobre o 

Movimento das Forças Armadas que levou a cabo o golpe de 25 de Abril. (…) A partir 

de certo momento tivemos conhecimento de que existia uma organização usualmente 

conhecida por “os capitães” que mantinha encontros e adoptava resoluções. Os seus 

propósitos originais eram quase inteiramente militares e não políticos (…). Os motivos 

de preocupação dos capitães eram os seguintes: exigência de melhores salários; 

exigência de reforma do sistema de promoções (…); existência da más relações entre os 

oficias do Quadro permanente e os milicianos; finalmente, e mais importante, havia 

uma vasta aversão pelas guerras em África». E concluiu: «Tudo isto, mais a 

popularidade de Spínola e Costa Gomes nos meios militares, era do nosso 

conhecimento. Mas não ao ponto de o Movimento das Forças Armadas se converter 

num movimento para derrubar o Governo».16 

 

2.Um golpe de Estado inesperado 

Na manhã do dia 25 de Abril realizou-se uma das habituais reuniões de Henry 

Kissinger com o seu staff do Departamento de Estado. Na agenda previamente definida 

constava a análise dos assuntos fundamentais da política externa norte-americana: o 

Vietname, a situação no Médio Oriente, as relações com a China, a détente com a 

URSS. Porém, o encontro acabou por ser dominado pela notícia de um golpe de Estado 

em Portugal e o diálogo então havido entre Secretário de Estado e o responsável pela 

desk de Assuntos Europeus, Arthur Hartman, foi revelador da reacção inicial de 

Washington à operação que pôs fim ao Estado Novo: 

«Mr. Hartman: - Espero que não me negue a oportunidade de falar sobre um golpe de 

Estado na Europa. Não é todos os dias que tenho essa hipótese (risos). As últimas 

notícias são que Caetano foi preso – não há nenhuma palavra sobre o que aconteceu 

                                                 
16Stuar Nash Scott, Notes on My Tour as Ambassador to Portugal, policopiado, sd, pp.4-5 
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com Tomás. Existe um relato de um funcionário da Embaixada dizendo que Spínola 

estava a ir para o quartel – general nacional no meio da aclamação popular. Assim, 

sobre que grupo tomou conta do poder e quais as suas políticas, ainda nada é 

absolutamente definitivo. E, tanto quanto sei, não há relatos a partir das colónias sobre 

as actividades lá. 

Secretary Kissinger: - Então, se se trata de Spínola a política nas colónias será mais 

liberal. 

Mr. Hartman: - Sim, mais liberal. Existem algumas evidências de que têm existido 

grupos económicos a apoiar a posição [de Spínola] 

Secretary Kissinger: - Mas eles têm que estar loucos para pensarem que podem 

aguentar as colónias através de meios mais liberais. Assim que entrarem por esse 

caminho vão perder as colónias».17  

 Na realidade, o golpe de Estado militar desencadeado pelo Movimento das 

Forças Armadas na madrugada de 24 para 25 de Abril que, em menos de 48 horas, 

depôs o regime autoritário em vigor há 48 anos não era esperado nos Estados Unidos. 

E, na lógica das informações existentes na ocasião, tendeu-se a considerar a operação 

como afecta ao general Spínola, logo inscrita na agenda política preconizada pelo livro 

Portugal e o Futuro, percepção que de resto foi partilhada pela generalidade dos 

observadores externos.  

 Esta tendência da reacção inicial norte-americana pode igualmente ser 

encontrada na correspondência trocada entre a Embaixada em Lisboa e o Departamento 

de Estado no período imediatamente subsequente à operação desencadeada pelo MFA. 

No primeiro telegrama enviado para Washington, Richard Post escreveu: «A cidade 

está tensa mas calma, com um elevado número de militares em evidência. Não se sabe 

ao certo quem comanda os revoltosos. Na rádio afirma-se que o objectivo do 

movimento é o de libertar o país do regime que há muito o domina. A imprensa 

estrangeira especula que o movimento é favorável a Spínola e esta ideia ganha algum 

crédito com a declaração de que o intuito é libertar o país do velho regime. Porém, não 

                                                 
17«The Secretary´s Principals and Regionals Directors Staff Meeting», April 25, 1974, National Archives 
(doravante referidos por NA), State Department Records (doravante referidos por SDR), Entry 5177, 
Caixa 4  
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podemos confirmar que seja verdade e não temos indicação sobre quem está envolvido 

e quem comanda o movimento, excepto que é dominado pelo exército».18  

 Pouca horas depois a Embaixada actualizou a informação disponível, mas pouco 

contribuiu para esclarecer a situação, limitando-se a reproduzir uma vez mais as 

notícias veiculadas pela comunicação social: «Os esforços militares concentram-se 

agora no comando da GNR e nas artérias de acesso. Num comunicado radiofónico, 

emitido às 14.30 horas, os dissidentes afirmaram ter capturado o quartel da Legião 

Portuguesa, as principais estações de rádio, o Estado–Maior do Exército em Lisboa e no 

Porto, o Ministério do Exército, a prisão política de Peniche, outras instalações 

militares no porto e em Lisboa, e a base aérea nº1, a sul de Mafra. Anunciaram também 

que o Ministro do Exército fugiu, e que o Presidente Tomás, o Primeiro–Ministro 

Caetano e alguns ministros estão cercados pelas forças rebeldes no quartel da GNR, na 

baixa de Lisboa, e no Regimento de Lanceiros 2, na zona de Belém, extremo da cidade. 

Foi-lhes dado um ultimato para se renderem».19 

 E, no final do dia, Post limitou-se a relatar que «(…)dois funcionários da 

embaixada presenciaram as tumultuosas boas-vindas dadas a Spínola à sua chegada, 

pelas 18 horas, ao quartel da GNR, tomado pelas forças dissidentes, aparentemente para 

se encontrar com Caetano… Às 19.30 horas a estação dos rebeldes confirmou a queda 

do Governo e anunciou que Marcello Caetano se rendeu incondicionalmente ao general 

Spínola».20  

 No mesmo sentido foram os primeiros documentos produzidos pela CIA, 

igualmente surpreendida pelo 25 de Abril. Logo nessa manhã, o White House Support 

Staff elaborou um relatório para o Presidente Nixon onde ainda questionou as hipóteses 

de sucesso do golpe que atribuiu a unidades rebeldes não identificadas: «Ainda não há 

confrontos conhecidos entre as forças governamentais e as unidades rebeldes ainda não 

identificadas. (…) De acordo com as últimas informações da imprensa, os insurgentes 

anunciaram a meio da manhã que estavam praticamente em completo controlo da 

situação e disseram estar em conversações com o ministro da Defesa, general Andrade 

Silva Cunha. Anunciaram também a formação de um Governo Provisório. No passado 

                                                 
18«Lisbon, 1580, April 25, 1974». www.archives.gov/aad/series-description.jsp Richard Post era o 
Deputy Chief of Mission (DCM) da Embaixada e estava a substituir Stuart Nash Scott a 25 de Abril uma 
vez que este se encontrava nos Açores, em trânsito para os EUA, onde ia participar numa reunião de 
antigos alunos de Harvard. Refira-se que, mesmo após ter sido avisado do golpe de Estado, Scott decidiu 
seguir para Boston e só regressou a Portugal no dia 29 de Abril 
19«Lisbon, 1586, April 25, 1974». www.archives.gov/aad/series-description.jsp 
20«Lisbon, 1593, April 25, 1974». www.archives.gov/aad/series-description.jsp 
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mês de Março, as tropas Governamentais dispersaram um protesto semelhante levado a 

cabo por militares dissidentes apoiantes do general Spínola. Ainda não é claro se este 

grupo terá maior sucesso».21 E, pouco depois, o mesmo grupo de funcionários da CIA 

acrescentou que os agentes do golpe pareciam ser apoiantes de Spínola: «embora ainda 

não seja claro que forças estão envolvidas (…) o grupo identifica–se como “o 

Movimento das Forças Armadas” e parece representar os militares apoiantes do general 

António de Spínola».22 

 Já as primeiras reacções oficiais do governo dos Estados Unidos denotavam um 

completo alheamento do que se passava em Lisboa, com o porta-voz do Departamento 

de Estado a comentar na habitual sessão de informação à imprensa do meio-dia: 

«estamos ainda a seguir os relatórios do acontecimento … Vocês [jornalistas] são muito 

melhor do que nós a descobrir o que se passa nesses postos». E, perante a insistência 

dos jornalistas, acrescentou: «a situação está a ser acompanhada por um grupo de 

trabalho ao nível de responsáveis de Departamento». Ou seja, os desenvolvimentos do 

golpe eram seguidos somente pela desk de Assuntos Ibéricos do Departamento de 

Estado.23 

O resumo das informações existentes sobre os principais acontecimentos do 25 

de Abril foi feito pelo próprio Henry Kissinger no telegrama enviado no final do dia 

para, entre outros, a Casa Branca, a Junta de Chefes Militares e os serviços secretos. E 

o seu conteúdo é paradigmático do grau de conhecimento que o governo norte-

americano tinha da situação: «A agência portuguesa de informação (ANI) diz que está a 

ocorrer uma revolta militar, mas que a sua dimensão e natureza são ainda 

desconhecidas. (…) O grupo, que se auto–denomina “Movimento das Forças 

Armadas”, diz querer criar uma Junta de Salvação Nacional para Governar Portugal, 

libertar o país do actual governo e reavaliar a política colonial em África. (…) O Adido 

de Defesa da Embaixada em Lisboa, em conversa telefónica, relatou que os militares 

tinham encerrado o aeroporto, cercado as esquadras da polícia e que a capital estava sob 

“um alto estado de prevenção”».24 

 Uma vez consumado o sucesso do golpe de Estado, a questão essencial era 

compreender os sinais de evolução da situação política que começaram a surgir logo no 
                                                 
21«Portugal: Military Revolt», CIA, White House Support Staff, Item nº WH 1, April 25, 1974. 
www.foia.cia.gov 
22«Portugal: Military Revolt», CIA, White House Support Staff, Item nº WH 2, April 25, 1974. 
www.foia.cia.gov 
23«Outgoing Telegram, 86231, April 25, 1974». www.archives.gov/aad/series-description.jsp 
24«Outgoing Telegram, 84287, April 25, 1974». www.archives.gov/aad/series-description.jsp 
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dia 26, altura em que foi apresentada ao País a Junta de Salvação Nacional (JSN) 

composta pelos seguintes militares: general António de Spínola (Presidente); general 

Francisco da Costa Gomes, general Manuel Diogo Neto, brigadeiro Jaime Silvério 

Marques, coronel Carlos Galvão de Melo, capitão-de-mar-e-guerra José Baptista 

Pinheiro de Azevedo, capitão-de-fragata António Rosa Coutinho. 

 Poucas horas depois foi a vez de Vítor Alves apresentar à comunicação social o 

programa definitivo do MFA, ressaltando aqui a introdução de uma alteração de fundo 

relativamente à sua versão anterior: foi abolido o item «reconhecimento do direito dos 

povos à autodeterminação». De resto, nesse dia o jornal República publicou a versão do 

Programa ainda não corrigida onde se podia ler na alínea c) do ponto 8: «claro 

reconhecimento do direito dos povos à autodeterminação e adopção acelerada de 

medidas tendentes à autonomia administrativa e política dos territórios ultramarinos, 

com efectiva e larga participação das populações autóctones». Esta alínea não constava 

do programa lido por Vítor Alves aos jornalistas, nem do texto publicado pelo Diário 

da República, o que deixava já antever a existência de divergências a este respeito entre 

os “aliados” do 25 de Abril.25 

 Já muito se escreveu sobre o Programa do MFA, razão pela qual vamos apenas 

sublinhar os pontos com mais reflexos no processo político subsequente. Entre as 

«medidas imediatas» destacavam-se as seguintes: «1.Exercício do poder político por 

uma Junta de Salvação Nacional até à formação, a curto prazo, de um Governo 

Provisório Civil. (…) 2.A Junta de Salvação Nacional decretará: a)A destituição 

imediata do Presidente da República e do actual Governo, a dissolução da Assembleia 

Nacional e do Conselho de Estado, medidas que serão acompanhadas pelo anúncio 

público da convocação, no prazo de doze meses, de uma Assembleia Nacional 

Constituinte, eleita por sufrágio universal, directo e secreto, segundo lei eleitoral a 

elaborar pelo futuro Governo Provisório». Já as chamadas «medidas a curto prazo» 

mais relevantes eram: «1.No prazo máximo de três semanas após a conquista do poder, 

a Junta de Salvação Nacional escolherá, de entre os seus membros, o que exercerá as 

funções de Presidente da República, que manterá poderes semelhantes aos previstos na 

actual Constituição. (…) Após assumir as suas funções, o Presidente da República 

nomeará o Governo Provisório civil que será composto por personalidades 

representativas de grupos e correntes políticas e personalidades independentes que se 

                                                 
25Avelino Rodrigues, Cesário Borga, Mário Cardoso, O Movimento dos Capitães…ob.cit., p.25 
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identifiquem com o presente programa. (…) 5.O Governo Provisório, tendo em atenção 

que as grandes reformas de fundo só poderão ser adoptadas no âmbito da futura 

Assembleia Nacional Constituinte, obrigar-se-á a promover imediatamente: (…) b)A 

liberdade de reunião e associação. Em aplicação deste princípio será permitida a 

formação de “associações políticas”, possíveis embriões de futuros partidos políticos, e 

garantirá a liberdade sindical, de acordo com lei especial que regulará o seu exercício. 

(…) 7.O Governo Provisório orientar-se-á em matéria de política externa pelos 

princípios da independência e igualdade entre os estados, da não ingerência nos 

assuntos internos dos outros países e da defesa da paz, alargando e diversificando 

relações internacionais com base na amizade e cooperação: a)O Governo Provisório 

respeitará os compromissos internacionais decorrentes dos tratados em vigor».26 

 Estes primeiros indicadores do sentido político do 25 de Abril foram seguidos 

com atenção pela Embaixada dos EUA em Lisboa que os interpretou de modo muito 

favorável. Os nomes da JSN, embora desconhecidos à excepção de Spínola e Costa 

Gomes, eram aceitáveis; o programa do MFA era benéfico ao Ocidente; o novo 

Presidente da República era percepcionado como o homem forte do regime e uma 

garantia de moderação. 

 Isto mesmo foi imediatamente comunicado por Richard Post ao Departamento 

de Estado. Sobre a JSN, começou por sublinhar que os seus membros eram 

«profissionais competentes e respeitados», ainda que não fossem «nacionalmente 

conhecidos com a excepção de Spínola e Costa Gomes» e acrescentou que estava 

«rapidamente a adquirir total controlo e a proceder de forma célere para consolidar o 

seu poder internamente», quer «enfraquecendo os seus adversários à direita», quer 

«neutralizando os à esquerda» através da «antecipação na ocupação do espaço do 

centro liberal». Concretizando, Post comentou que «as forças ligadas ao regime anterior 

não eram uma ameaça à Junta pois, não obstante a existência de grupos que pretendiam 

«o regresso da direita», nomeadamente entre os «homens de negócios, os industriais e 

as famílias ricas», aquela tinha conseguido «apropriar-se, ou eliminar, os órgãos de 

poder que podiam possibilitar uma contra-revolução». Já em relação às forças de 

esquerda, pensava que a JSN tinha-se «apropriado de praticamente todas as suas ideias» 

ao «conceder uma amnistia imediata até aos prisioneiros políticos da extrema-

esquerda», ao «abolir a censura à Imprensa», ao «prometer eleições livres e outras 

                                                 
26Otelo Saraiva de Carvalho, Alvorada em Abril…, ob. cit., pp.635-38 
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medidas liberalizadoras» e acrescentava, de forma menos correcta: «é muito provável 

que aqueles que se situam à esquerda venham a ficar satisfeitos com o muito maior grau 

de liberdade de que dispõe agora».27 Sobre o programa do MFA, a avaliação não podia 

ser igualmente mais positiva: «Se [o Programa] for cumprido, irá claramente colocar 

Portugal, pela primeira vez neste século, ao nível da Europa e do Ocidente. Embora 

firme, o programa é liberal, não sendo de maneira nenhuma extremista. Encontrámos 

vários itens particularmente merecedores de serem sublinhados: a)A existência da Junta 

é claramente limitada a um ano no máximo; b)Embora o Presidente e o vice-presidente 

provisórios sejam militares, os ministros do Governo Provisório serão presumivelmente 

civis; c)O novo regime promete mudanças na política ultramarina, se bem que Spínola 

fale em Portugal pluricontinental; d)A posição do Primeiro-Ministro não é mencionada; 

e)A menção à expansão e diversificação de relações externas pode implicar relações 

com a Europa de Leste, com a qual Portugal tem crescentes laços comerciais, ou com a 

República Popular da China, com a qual Portugal tem interesses relativos a Macau».28 

 Também a CIA acompanhou os primeiros sinais de evolução da situação em 

Portugal, chegando a conclusões igualmente favoráveis. A 27 de Abril, a Agência fez a 

primeira análise mais substantiva dos acontecimentos desencadeados pelo golpe militar 

num memorando interno, intitulado «The Coup in Portugal», concluindo que Spínola 

controlava a situação e que podia esperar melhores relações com o exterior: «(…)o seu 

prestígio é tal que, apesar das divisões entre as Forças Armadas, ele pode ser capaz de 

as manter totalmente sob controlo. (…) Spínola pode, provavelmente, esperar melhores 

relações com o resto da Europa, com os seus aliados da NATO e as forças 

internacionais criticas da política ultramarina portuguesa».29 

 Mas a avaliação mais entusiástica foi a da imprensa em Washington, com 

destaque para o The New York Times. Num artigo publicado na edição de 26 de Abril, o 

jornal elogiou o MFA, classificando os seus oficiais como «idealistas, determinados a 

restaurar a democracia em Portugal e a paz nos territórios africanos» e sublinhando que 

estes tinham «prometido governar o País apenas até poderem ser realizadas eleições 

para uma Assembleia que vai escrever a nova Constituição democrática». Também o 

programa político anunciado pela JSN foi enaltecido, considerando o diário que a Junta 

fazia «simplesmente justiça às maiorias negras dos territórios africanos» e «restaurava a 
                                                 
27«Lisbon, 1601, April 26, 1974»; «Lisbon, 1636, April 27, 1974». www.archives.gov/aad/series-
description.jsp 
28«Lisbon, 1626, April 26, 1974». www.archives.gov/aad/series-description.jsp 
29«The Coup in Portugal», CIA, Intelligence Memorandum, April 27, 1974. www.foia.cia.gov  
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liberdade aos portugueses que nunca a conheceram realmente desde o início da ditadura 

de António Oliveira Salazar, durante 40 anos». Igualmente positivo era o comentário 

sobre os reflexos externos das mudanças preconizadas: «se a Junta – que inclui os 

generais Spínola e Costa Gomes - conseguir levar a cabo o seu programa vai tirar um 

grande peso de uma NATO constantemente embaraçada por um Governo membro que 

praticava a repressão a nível interno e prosseguia guerras coloniais em África». A 

concluir, o artigo referia que «altos funcionários da Administração Nixon» pensavam 

que o derrube do Governo português ia ter provavelmente «um importante impacto em 

África», mas não ia «conduzir a nenhuma mudança na participação de Portugal na 

NATO», uma vez que os líderes do golpe eram «bastante pró-ocidentais» e queriam 

«manter estreitos laços com a NATO».30 

 A transição de regime em Portugal foi assim perspectivada de forma positiva 

nos Estados Unidos. A 29 de Abril, Henry Kissinger elaborou o primeiro memorando 

do Departamento de Estado para o Presidente sobre a situação portuguesa e num tom 

claramente optimista. Spínola, considerado o novo centro do poder, era apresentado 

como «o mais condecorado herói de guerra português» e «autor de um livro que se 

atreveu a afirmar que era impossível uma solução militar para o problema da guerra em 

África, devendo ser encontrada uma solução política». Também o seu programa 

político era visto com bons olhos, sobretudo as promessas de «liberalização da política 

colonial portuguesa» e a «restauração das liberdades internas». Existiam ainda poucas 

dúvidas quanto à capacidade do general controlar o processo político, pois tinha tido 

«um início auspicioso» e «seu prestígio era tão grande» que, «apesar das divisões no 

seio das Forças Armadas devia ser capaz de mantê-las sob controlo». Tudo somado, a 

mudança de regime em Lisboa podia mesmo ser benéfica para os interesses de 

Washington: «O golpe parece não ter posto em perigo interesses norte-americanos, 

podendo trazer alguns benefícios de médio prazo aos Estados Unidos – por exemplo, 

uma possível diminuição, ou mesmo o fim, da pressão portuguesa para a aquisição de 

armamento dos EUA destinado aos territórios africanos».31   

 Dado o teor desta avaliação, surge como natural que o governo norte-americano 

tenha reconhecido sem demoras o regime nascido a 25 de Abril de 1974. Fê-lo logo no 

dia 29, através de uma nota entregue ao Embaixador português em Washington, João 

Hall Themido, onde se «constatava com prazer não ter havido interrupção das relações 

                                                 
30The New York Times, April 26, 1974, p.13 
31«Memorandum from H.Kissinger to The Presidente», April 29, 1974, FOIA 
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entre os dois países».32 De resto, apenas um dia após o golpe de Estado, já a Embaixada 

em Lisboa fazia uma recomendação nesse sentido sustentando que o regime parecia 

«ser mais favorável aos Estados Unidos do que o anterior»: «Segundo a nossa 

observação de superfície, a larga maioria da população de Lisboa é entusiástica no seu 

apoio à Junta. A atmosfera depois da ascensão de Spínola ao poder é mais festiva do 

que o Carnaval, com os jornais glorificando a liberdade de expressão (…). Não temos 

razões para duvidar que a Junta seja capaz de conduzir efectivamente as relações 

externas e o seu chefe, o general Spínola, afirmou publicamente a intenção de respeitar 

os compromissos internacionais de Portugal. Assim, o critério normal para o 

reconhecimento parece estar satisfeito. Visto de uma perspectiva curta, a única possível 

neste momento, o novo regime parece ser mais favorável aos Estados Unidos do que o 

anterior».33 

  

3.A revolução sem interesse 

 Como referimos anteriormente, a surpresa dos EUA face ao início da transição 

democrática em Portugal deve ser entendida na lógica da pouca importância dos 

assuntos internos de Lisboa para os interesses de Washington. E a avaliação favorável 

feita dos primeiros sinais conhecidos do novo processo político, paradoxalmente, 

reforçou esta tendência; isto é, o 25 de Abril não suscitou inicialmente grandes 

preocupações às autoridades norte-americanas o que teve como resultado o seu 

alheamento face ao curso dos acontecimentos. 

 Em rigor, a primeira fase da mudança de regime em Portugal foi acompanhada 

pelos Estados Unidos com desinteresse, característica que se manteve praticamente 

inalterada até ao 28 de Setembro, altura em que a viragem à esquerda no País produziu 

uma primeira alteração no comportamento dos Estados Unidos relativamente aos 

assuntos portugueses. 

                                                 
32«Outgoing Telegram, 86989, April 29, 1974». www.archives.gov/aad/series-description.jsp  
33«Lisbon, 1608, April 26, 1974». www.archives.gov/aad/series-description.jsp Como refere José 
Medeiros Ferreira, «(…)a Junta de Salvação Nacional não teve praticamente problemas no que diz 
respeito ao seu reconhecimento internacional. (…)quando o I Governo Provisório tomou posse, a 
generalidade dos países com os quais Portugal mantinha relações diplomáticas haviam-nas já 
normalizado com o novo poder político em Portugal», José Medeiros Ferreira, Ensaio Histórico sobre a 
Revolução do 25 de Abril, o Período Pré-Constitucional, Lisboa, INCM, 1983, pp.47-49. A cronologia 
completa do reconhecimento internacional do novo regime pode ser consultada em www.min-
nestrangeiros.pt 
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 Percebe-se assim que o fenómeno mais saliente deste período, ou seja, o conflito 

entre Spínola e o MFA, não tenha suscitado desde logo a atenção da Administração 

Nixon. Como já foi mencionado, esta contenda começou ainda na noite de 25 para 26 

de Abril, sendo o seu primeiro sintoma a discussão então havida acerca da versão 

definitiva do programa do Movimento e a sua causa primordial o futuro da África 

portuguesa, tema em relação ao qual havia uma divergência irreconciliável entre o 

bloco vencedor. Spínola e os seus apoiantes defendiam a continuação do esforço de 

guerra em África até que fosse possível implementar a solução Federalista preconizada 

no Portugal e o Futuro; o MFA pretendia o fim imediato do conflito através da 

negociação directa com os movimentos militares no terreno. 

 Percebendo correctamente a equação em causa, quer o general, quer os 

“capitães” procuraram o quanto antes alcançar uma preponderância no processo 

político em curso de molde a controlarem a evolução dos acontecimentos, desde logo 

no Ultramar, mas também na questão da definição do regime a instaurar na Metrópole. 

Acto contínuo, assistiu-se a uma sucessão de choques entre os dois contendores, num 

crescendo que culminou na derrota de Spínola a 28 de Setembro. 

 Ainda em Abril, ocorreu mais um momento de tensão. Apesar da modesta 

participação dos “spinolistas” no 25 de Abril, logo após o sucesso do golpe de Estado 

estes apressaram-se a ocupar o quartel revolucionário da Pontinha, bem como as 

principais unidades militares do País, numa tentativa clara de marginalizar os 

“capitães” e controlar a situação. Compreendendo a intenção do general e dos seus 

apoiantes, o MFA reagiu reforçando a sua organização através da constituição da 

Comissão Coordenadora do Programa (CCP), cujo objectivo último era o de fiscalizar 

Spínola e a JSN. Mas o futuro Presidente da República não tinha intenção de partilhar o 

poder com os jovens oficiais e contra-atacou esforçando-se por desmobilizar o 

“Movimento” pois, segundo contou o próprio na obra País sem Rumo, «impunha-se, 

quanto antes, resolver o problema da continuidade daquela Comissão». Para esse efeito, 

mandou chamar Vasco Gonçalves, o oficial mais graduado, esclarecendo-o que «a 

entrada em funções do I Governo Provisório abria uma nova fase no processo político 

onde não tinha cabimento a Comissão Coordenadora» e informando-o que «depois de 

ter trocado impressões com o general Costa Gomes, a Junta havia resolvido incluir os 
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membros daquela Comissão no Conselho de Estado» pelo que «os oficiais que a 

constituíram regressariam à sua actividade militar (…)».34 

 Estes episódios ocorridos imediatamente após o derrube do Estado Novo 

tornaram claro que o novo poder emergente em Portugal era bicéfalo: de um lado, 

Spínola e a maioria da JSN; do outro o MFA, organizado em torno da CCP.35 E não foi 

preciso esperar muito tempo para que esta ambiguidade original produzisse mais 

conflitos entre os dois adversários irreconciliáveis; como veremos mais adiante, tal 

aconteceu tão cedo quanto meados de Maio por ocasião da formação do I Governo 

Provisório. 

 Os EUA passaram ao lado destas divergências iniciais entre Spínola e o MFA, 

apesar delas terem sido relatadas pela Embaixada em Lisboa para o Departamento de 

Estado. A 10 de Maio, Stuart Nash Scott informou o seu governo da existência de dois 

pólos distintos de poder entre o bloco vencedor do 25 de Abril, ainda que não 

atribuindo demasiada importância ao facto pois, para ele, as «diferenças entre a Junta e 

o Movimento das Forças Armadas que conduziu o golpe e instalou a Junta no poder» 

não eram «sérias» e o poder era «controlado» por Spínola e Costa Gomes. Todavia, o 

Embaixador não deixou de analisar as movimentações do MFA, dizendo que este 

permanecia «vivo e importante»; além disso, estava a organizar-se para controlar o 

poder: «O MFA é hoje representado por um ou mais “comités” de oficiais de patente 

intermédia. (…) De acordo com alguns relatos, há um comité instalado no Palácio 

presidencial de Belém (onde a Junta está localizada). E segundo outros relatos, existem 

dois comités instalados, um no Ministério da Defesa (onde Costa Gomes tem o seu 

posto), e outro no posto de comando original do Movimento, no quartel–general do 1º 

Regimento de Engenharia. Os membros do Comité (ou Comités) monitorizam as 

decisões tomadas pela junta». Mas, apesar destas informações, Scott concluiu que as 

divergências existentes podiam ser resolvidas «de modo amigável»: «a nossa melhor 

estimativa é que a Junta tem consultas regulares com os oficiais de patente intermédia e 

                                                 
34António de Spínola, País sem Rumo. Contributos para a História de uma Revolução, Lisboa, SCIRE, 
1978, pp.140-41. Em entrevista a Maria Manuela Cruzeiro, Vasco Gonçalves conta a sua versão desta 
conversa com Spínola: «(…)ainda antes de tomar posse como Presidente da República, o general Spínola 
procurou mandar o MFA para os quartéis. Fez uma reunião com os responsáveis do Movimento, na 
Tapada das Necessidades, e disse mais ou menos isto: “Meus amigos, o MFA cumpriu a sua missão 
patriótica e agora volta para os quartéis; foram saneados os generais, os brigadeiros, temos a hierarquia 
reconstruída e vamos para os quartéis». Maria Manuela Cruzeiro, Vasco Gonçalves. Um General na 
Revolução, Lisboa, Editorial Notícias, 2002, p.115 
35Ver a este respeito, Josep Sánchez Cervelló, A Revolução Portuguesa e a sua Influência na Transição 
Espanhola, Lisboa, Assírio & Alvim, 1993, p.184 
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é receptiva às suas opiniões, mas não está, repetimos, não está sob o controlo do 

Movimento das Forças Armadas. Temos obtido informações sobre diferenças entre os 

dois grupos acerca de África, onde se diz que a Junta pretende movimentar-se mais 

devagar do que o Movimento, e sobre a inclusão de comunistas no Governo Provisório, 

onde se diz que a Junta é favorável a esta inclusão e o Movimento opõe-se. De qualquer 

maneira, acreditamos que estas (e quaisquer outras) divergências têm sido, ou serão, 

tratadas de modo amigável e que, ideologicamente, a Junta e o Movimento não estão 

muito longe».36     

 Outra característica saliente do imediato pós-25 de Abril foi a explosão das 

forças sociais e políticas que converteram o golpe de Estado militar numa revolução, 

fenómeno que se iniciou logo nas primeiras horas de existência do novo regime, mas 

que ficou simbolicamente associado ao primeiro de Maio de 1974.37 

 Num trabalho ainda recente sobre a dimensão social da transição para a 

democracia em Portugal, Fátima Patriarca identificou justamente o mês de Maio como 

o da «grande explosão reivindicativa e grevista», contabilizando nesse período de 

tempo «149 conflitos», desde «reduções de produção», a «greves», até «manifestações 

de rua» e «ocupação de instalações».38 

 Em simultâneo, assistiu-se a uma proliferação de partidos políticos, ascendendo 

o seu número a umas dezenas só nos dois primeiros meses da revolução. Dada a 

extensão da sua lista, referem-se aqui apenas os que adquiriram alguma relevância: 

Aliança Operária Camponesa (AOC), Partido Comunista de Portugal (em 

reconstrução), Frente Comunista Revolucionaria, Movimento Democrático 

Português/Comissão Democrática Eleitoral (MDP/CDE), Movimento da Esquerda 

Socialista (MES), Movimento Popular Português, Movimento Reorganizativo do 

Partido do Proletariado (MRPP), Organização Comunista Marxista Leninista 

Portuguesa, Partido Comunista de Portugal Marxista Leninista (PCP – ml), Partido 

Comunista Português (PCP), Partido da Democracia Cristã (PDC), Partido do 

Progresso – Movimento Federalista Português, Partido Liberal, Partido Popular 

Democrático (PPD), Partido Popular Monárquico (PPM), Partido Social Democrata 

Independente (PSDI), Partido Socialista (PS), Partido Trabalhista Democrático 
                                                 
36«Lisbon, 1873, May 10, 1974». www.archives.gov/aad/series-description.jsp 
37Sobre a transformação do golpe de Estado militar numa revolução ver, por exemplo, Diogo Freitas do 
Amaral, O Antigo Regime e a Revolução, Memórias Políticas (1941-1975), Lisboa, Bertrand/Nomen, 
1995 
38Fátima Patriarca, «A Revolução e a Questão Social. Que Justiça Social?», em Fernando Rosas (coord.), 
Portugal e a Transição para a Democracia, Edições Colibri, 1999, pp.138-41 
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Português, Partido Revolucionário do Proletariado – Brigadas Revolucionárias (PRP-

BR), União Operária Revolucionária.39 

 A importância desta explosão social e política não passou despercebida à CIA 

que logo a 3 de Maio alertou Washington para a intensa actividade «dos grupos 

políticos, dos sindicatos e da associações de estudantes», sublinhado em especial «as 

mudanças» nas «organizações sindicais criadas durante o regime derrubado», através da 

«demissão dos líderes anteriormente impostos» e a eleição «pelos trabalhadores» de 

novos dirigentes.40 Sete dias depois, a Agência acrescentou mais informação acerca da 

agitação social, relatando a manifestação de um grupo em frente ao quartel-general da 

JSN para exigir «melhores salários e menos horas semanais de trabalho», a «ocupação 

da companhia dos telefones, da companhia aérea e de alguns escritórios 

governamentais» por «trabalhadores bem organizados», e ainda a reacção da Junta de 

Salvação Nacional e do Partido Comunista, que fizeram «um aviso sério de que tais 

actos eram considerados “insubordinação e um crime contra o Movimento das Forças 

Armadas”», sendo, porém, cada vez mais evidente que o PCP era «incapaz de exercer 

um controlo efectivo sobre a extrema-esquerda». Simultaneamente, a CIA 

pormenorizou as suas informações acerca das actividades políticas, destacando «o 

florescimento de novos partidos e grupos políticos», o que «criou uma situação política 

fluida em Lisboa e dificultou ainda mais a tarefa da Junta em decidir quem participa no 

Governo Provisório que prometeu constituir até meados de Maio»; de resto, havia a 

informação de que «milhares de políticos regressados do exílio e de prisioneiros 

políticos recentemente libertados se juntaram a outros cidadãos para colocar a sua 

energia e talento político em vários grupos recentemente criados», na sua «maioria» 

com «uma orientação de esquerda».41 

 Alertas de sentido idêntico foram enviados na mesma ocasião para o 

Departamento de Estado por Stuart Nash Scott. A 11 de Março, informou que o sector 

laboral estava «muito activo» e que os trabalhadores estavam «a exigir a demissão dos 

antigos patrões». E 48 horas depois chamou a atenção para o facto desta dinâmica «ter-

se intensificado em empresas estrangeiras», tendo ocorrido «exigências de mudanças 

específicas sob a ameaça de greve» por «comissões ad hoc de trabalhadores» em 

«empresas americanas como a General Motors, a Firestone e a Timex». O Embaixador 
                                                 
39Cit em Marcelo Rebelo de Sousa, A Revolução e o Nascimento do PPD, 1º volume, Lisboa, Bertrand, 
2000, pp.81-82. Refira-se que o Centro Democrático e Social (CDS) só foi criado em Julho de 1974 
40«Junta Consolidates Power», CIA, Weekly Summary, May 3, 1974. www.foia.cia.gov 
41«Filling the Gap», CIA, Weekly Review, May 10, 1974. www.foia.cia.gov 
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relatou ainda para Washington as crescentes movimentações ao nível dos sindicatos, 

sublinhando a realização de uma reunião entre os «representantes de aproximadamente 

40 sindicatos portugueses, incluindo o maior», com o intuito de «coordenar a influência 

do sector laboral na criação de novas estruturas substitutas das instituições do Estado 

corporativo». A este respeito, frisou que o encontro contou com a presença de 

«organizações internacionais do trabalho e representantes dos sindicatos dos países da 

Europa Ocidental» que aproveitaram a ocasião para estabelecer «contactos com os 

líderes sindicais portugueses», destacando-se a participação «particularmente activa dos 

escandinavos» que se «identificavam com os socialistas». Finalmente, e mais 

importante de tudo, Scott contou que os representantes da American Federation of 

Labour-Congress of Industrial Organization (AFL-CIO), Irving Brown e Michael 

Boggs, também assistiram a esta reunião, tendo «procurado fazer contactos individuais 

com os líderes sindicais e com proeminentes socialistas, incluindo Mário Soares». 

Perante todos estes dados concluiu que «(…)o foco da actividade política parece estar, 

neste momento, no sector laboral», mas sublinhou a «contenção» das posições 

assumidas até aquele momento e os apelos para a «unidade entre todas as forças 

democráticas e o Movimento das Forças Armadas.42 

 Estes alertas não produziram qualquer reacção em Washington. Segundo 

escreveu nas suas memórias o próprio Embaixador norte-americano em Lisboa, «a 

comunidade empresarial americana em Portugal, que estava a experimentar sérios 

problemas laborais (…), queixou-se amargamente do Ministério do Trabalho, dirigido 

por um ministro comunista, mas isto não produziu uma reacção de Washington».43  

 Na realidade, durante este período em que o golpe de Estado militar em Portugal 

se converteu gradualmente numa revolução, as atenções do governo dos EUA estavam 

concentradas sobretudo na questão africana. A 2 Maio, o Departamento de Estado não 

tinha dúvidas em afirmar que «o ponto mais importante da plataforma da Junta de 

Salvação Nacional é o reconhecimento de que o problema dos territórios africanos de 

Portugal é político e não militar». Esta indicação foi dada num telegrama enviado para 

a Embaixada em Jacarta e distribuído por todos os postos diplomáticos em África onde 

se procurou fazer uma avaliação da realidade, sobretudo em Angola e Moçambique, 

concluindo-se também aqui por um tom favorável. Segundo as informações 

                                                 
42«Lisbon, 1878, May 11, 1974»; «Lisbon, 1884, May 13, 1974». www.archives.gov/aad/series-
description.jsp  
43Stuart Nash Scott, Notes on My Tour…, p.8 
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disponíveis, havia «pouca actividade militar relacionada com o golpe», a situação 

permanecia «calma com demonstrações limitadas de apoio à Junta» e as declarações 

públicas da JSN sobre a nova política africana faziam supor que o novo Governo 

português seria «mais aceitável para os aliados da NATO»44 

 Esta perspectiva da preponderância da questão relacionada com a política para o 

Ultramar era partilhada igualmente pela Embaixada em Lisboa que a considerava «o 

cerne da relação da Junta de Spínola com a esquerda emergente a nível nacional e do 

seu relacionamento com a comunidade internacional». Segundo Scott este era o 

problema-chave do qual dependia o futuro do próprio regime nascido a 25 de Abril uma 

vez que era evidente um conflito entre Spínola, que «apelou a um período de 

preparação antes da autodeterminação», e a esquerda, que «pretendia um cessar-fogo e 

a independência imediata», sendo que «uma perda de iniciativa nesta questão» por parte 

do general podia «enfraquecer seriamente o regime».45 

 

4.Comunistas no Governo de um País da NATO 

 Em meados de Maio a nova estrutura de poder começou a ser institucionalizada 

através da publicação da Lei 3/74 que definiu a ordem constitucional provisória, 

estabelecendo seis órgãos de soberania: Presidente da República, JSN, Governo 

Provisório, Conselho de Estado, Assembleia Constituinte e Tribunais. E, desde logo, 

sobressaiu um aspecto crucial para a compreensão da dinâmica do processo político 

subsequente: a tutela militar sobre o regime. A Junta de Salvação Nacional foi 

consagrada como órgão de soberania, competindo-lhe, entre outras coisas, vigiar o 

cumprimento do Programa do Movimento das Forças Armadas e das leis 

constitucionais. Determinou-se ainda que o Presidente da República, a ser escolhido 

pela JSN de entre os seus membros, tinha de ser um militar.46  

 No dia 15, Spínola foi oficialmente empossado como Presidente da República, 

confirmando assim a sua preponderância formal no regime em construção. O seu 

discurso de posse constitui um importante documento na medida em que o general 

aproveitou a ocasião para antecipar alguns dos temas que dominaram o primeiro tempo 

da transição portuguesa, podendo-se destacar os seguintes aspectos: o apelo à ordem 

                                                 
44«Outgoing Telegram, 89222, May 2, 1974». www.archives.gov/aad/series-description.jsp 
45«Lisbon, 1735, May 3, 1974». www.archives.gov/aad/series-description.jsp 
46Para uma excelente análise da nova estrutura constitucional provisória ver Maria Inácia Rezola, O 
Conselho da Revolução e a Transição para a Democracia em Portugal, Dissertação de Doutoramento, 
Universidade Nova de Lisboa, 2003, pp.65-69 
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contra a anarquia, a denúncia da proliferação de decisões descoordenadas e, sobretudo, 

o futuro da África portuguesa. Em relação aos dois primeiros temas, o general afirmou: 

«Vividas as primeira semanas de natural explosão emotiva, pontuada todavia por 

alguns excessos lesivos do clima de tranquilidade cívica cuja firme salvaguarda se 

impõe, o País vai entrar numa fase de reflectida ponderação, iluminada pelo 

reconhecimento de que a democracia não significa anarquia, e de que a confusão 

dispersiva de actuações descoordenadas não ajuda, de modo algum, a construção do 

futuro que o Povo Português anseia. O desrespeito pela ordem social decorrente de uma 

sólida fundamentação democrática e do perfeito funcionamento de instituições 

representativas foi sempre, em todos os tempos e latitudes, a porta por onde entraram os 

ditadores». Quanto a África, os recados do novo Presidente da República foram ainda 

mais relevantes, reforçando-se as divergências de projecto latentes desde a primeira 

hora entre Spínola e o MFA: «Entretanto, os nossos esforços centrar-se-ão no 

restabelecimento da paz no Ultramar; mas o destino do Ultramar português terá de ser 

democraticamente decidido por todos os que àquela terra chamam sua. Haverá que 

deixar-lhes inteira liberdade de decisão; e em África, como aqui, evitaremos por todas 

as formas que a força de minorias, sejam elas quais forem, possa afectar o livre 

desenvolvimento do processo democrático em curso».47  

 Um dia depois tomou posse o I Governo Provisório e sua natureza parecia, à 

partida, denotar uma preocupação de moderação. Primeiro, era um executivo quase 

exclusivamente civil, com apenas um militar – Firmino Miguel – na pasta da Defesa. 

Segundo, era escolhido para Primeiro-Ministro um moderado, Adelino da Palma 

Carlos, conhecido pelas suas tendências liberais. Terceiro, era composto por uma 

maioria de ministros independentes. Finalmente, incluía representantes dos principais 

partidos políticos, o que lhes garantia logo de início um papel importante no processo 

de transição. O PS conseguiu o maior número de pastas, ficando ainda Mário Soares 

com o importante posto dos Negócios Estrangeiros; o PPD incluiu Sá Carneiro 

(ministro sem Pasta) e Magalhães Mota (Administração Interna); o MDP/CDE foi 

representado por Francisco Pereira de Moura (ministro sem pasta); finalmente, o PCP 

ficou com dois ministérios, com Álvaro Cunhal como ministro sem Pasta e Avelino 

Pacheco Gonçalves no Trabalho.  

                                                 
47António de Spínola, Ao Serviço de Portugal, Lisboa, Ática/Bertrand, 1976, pp.34-39 
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O essencial da nova ordem constitucional completou-se no último dia de Maio 

com a posse do Conselho de Estado (CE), constituído por 21 membros, dos quais 16 

eram militares e apenas 5 civis. Da sua composição, um aspecto merecia desde logo 

destaque, como seja, a integração no seu seio dos 7 membros da Comissão 

Coordenadora do Programa do MFA: Vasco Gonçalves, Melo Antunes, Vítor Alves, 

Vítor Crespo, Almada Contreiras, Costa Martins e Pereira Pinto. Além disso, faziam 

parte do CR os 7 membros da JSN e igual número de «cidadãos de reconhecido mérito» 

escolhidos pelo Presidente da República: Almeida Bruno, Rafael Durão, Freitas do 

Amaral, Isabel Magalhães Colaço, Rui Luís Gomes, Henrique de Barros, Azeredo 

Perdigão. Até à sua dissolução, após o 11 de Março, o Conselho de Estado assumiu-se 

como um importante centro de poder, dispondo de amplas competências, com destaque 

para as suas extensas capacidades constituintes, tendo mesmo sido classificado como 

«um misto de Tribunal Constitucional e Assembleia Constituinte».48   

  

Quadro 1 

I Governo Provisório 

(15/5/74 – 10/7/74) 

 
Primeiro-Ministro                                            Ministro do Trabalho 

Adelino da Palma Carlos                                   Avelino Pacheco Gonçalves (PCP)  

Ministros sem Pasta                                      Ministro da Defesa Nacional       

Francisco Sá Carneiro (PPD)                            Mário Firmino Miguel (militar) 

Álvaro Cunhal (PCP)                                        Ministro da Coordenação Interterritorial 

Francisco Pereira de Moura (MDP/CDE)         António de Almeida Santos (independente) 

Ministro dos Negócios Estrangeiros           Ministro da Coordenação Económica 

Mário Lopes Soares (PS)                                 Vasco Vieira de Almeida (independente) 

Ministro da Justiça                                        Ministro do Equipamento Social e Ambiente 

Francisco Salgado Zenha (PS)                        Manuel Rocha (independente) 

Ministro da Comunicação Social                  Ministro da Educação e Cultura 

Raul Rego (PS)                                              Eduardo Correia (independente) 

Ministro da Administração Interna             Ministro dos Assuntos Sociais 

Joaquim Magalhães Mota (PPD)                    Mário Murteira (independente) 

 

                                                 
48Maria Inácia Rezola, O Conselho da Revolução…ob.cit., p.68. A este respeito, ver também: Diogo 
Freitas do Amaral, O Antigo Regime e a Revolução: Memórias Políticas: 1941-1975, Lisboa, 
Bertrand/Nomem, 1995, pp.202-09 
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Numa primeira análise, tudo parecia aceitável para os EUA. Porém, a inclusão 

de dois elementos do Partido Comunista no Governo de um País membro da NATO 

acabou por ter um importante impacto negativo em Washington, bem como na 

generalidade das capitais europeias ocidentais. 

 Cumpre sublinhar que a decisão de Spínola era compreensível do ponto de vista 

interno, sobretudo tendo em conta os equilíbrios domésticos e a dinâmica demonstrada 

pelo PCP nas primeiras horas da revolução. O próprio general explicou posteriormente 

as razões da sua decisão em termos inteligíveis, afirmando ter-se tratado de um 

instrumento para responsabilizar Álvaro Cunhal nas tarefas governamentais, 

impedindo-o de capitalizar de fora o descontentamento social inevitável num momento 

de explosão reivindicativa; escreveu ele nas suas memórias «(…)tendo-se chegado à 

conclusão de que o Partido Comunista estava amplamente infiltrado no MFA, havia que 

responsabilizá-lo abertamente nas tarefas do Governo, pois, caso contrário, mantendo-

se nos bastidores e dominando as estruturas dos diversos sectores da Administração e as 

cúpulas marxistas do Movimento, tiraria todas as vantagens de uma situação de facto 

nela não assumiria qualquer responsabilidade, reforçando até a sua posição na crítica 

aos partidos representados no Governo».49  E no mesmo sentido ia a opinião de Mário 

Soares: «Quanto à entrada de Álvaro Cunhal, não só concordei com ela, como tornei 

claro que o PS não entraria no Governo sem a participação dos comunistas. Se os 

deixássemos de fora, nós, socialistas, ficaríamos numa posição política muito 

vulnerável, com o PC a tirar, na oposição, todos os dividendos de uma situação que, 

obviamente, seria muito difícil. Por isso eu queria o Cunhal no Governo».50  

 Mas esta opção, mesmo que aparentemente justificável do ponto de vista 

interno, acabou por determinar a atitude norte-americana na primeira fase da transição 

portuguesa, bem como ao longo de todo o processo que decorreu entre 1974 e 1976. A 

presença de elementos comunistas no Governo de um País membro da NATO foi 

percepcionada em Washington como um precedente perigoso, sobretudo a partir do 

                                                 
49António de Spínola, País sem Rumo…, p.132 
50Maria João Avillez, Soares. Ditadura e Revolução, Lisboa, Círculo de Leitores, 1996, p.328. 
Curiosamente, a única voz interna que parece ter questionado directamente a decisão do general foi a do 
próprio MFA, que terá alertado para as reacções internacionais de tal facto. Revela Otelo: «(…)foi 
precisamente o general Spínola que, em face da nossa reacção ao perguntarmos-lhe o que se diria a nível 
mundial por chamar tão preponderante elemento do PCP [Cunhal] para o Governo, se nos gabou: - “Eu 
sou muito mais democrata do que vocês, estou muito mais à esquerda do que o Movimento, sou muito 
mais progressista e garanto-vos que não têm razão para receios», Otelo Saraiva de Carvalho, Cinco 
Meses que Mudaram Portugal, Lisboa, Portugália Editora, 1975, p.18 
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momento em que começou a haver crescente probabilidade de os comunistas chegarem 

ao poder em Itália e França e que Grécia e Espanha iniciaram os seus processos de 

mudança de regime. Temeu–se que Lisboa pudesse influenciar negativamente Roma, 

Paris, Atenas e Madrid, ou seja, a evolução política de toda a Europa do Sul. Portugal 

começou a ser visto como uma peça oscilante de um novo «dominó» vermelho agora 

em pleno flanco sul da NATO. 

 E esta preocupação foi-se mesmo agravando à medida que o processo político 

em Lisboa foi virando à esquerda, crescendo na capital norte-americana a percepção de 

que o PCP ia tomar o poder em Portugal, sobretudo após o 11 de Março de 1975.  

Nas suas memórias, Henry Kissinger foi muito claro a este respeito. Começando 

por afirmar que «era de facto muito sério o perigo da participação comunista no 

governo português», acrescentou que esse perigo «era agravado pelo facto de, 

simultaneamente, em Itália, democratas–cristãos de Aldo Moro estarem a discutir a 

ideia de formar uma coligação com o Partido Comunista Italiano – o chamado 

compromisso histórico (…). Se os comunistas alcançassem uma posição de poder em 

qualquer destes dois países, criar-se-ia uma sensação de inevitabilidade, facilitando a 

inclusão de comunistas noutros governos da NATO. Com o mundo ocidental ainda 

combalido com a crise energética, a liderança norte–americana ensombrada pelo “caso 

Watergate” e pelos protestos contra a Guerra do Vietname e com os dirigentes 

soviéticos a insistirem numa mudança na “correlação de forças”, o fenómeno do 

comunismo na Europa Ocidental podia tomar proporções muito perigosas». Como 

explicou ainda o Secretário de Estado, o seu principal receio era o das possíveis 

consequências de tal realidade ao nível da NATO: «A questão–chave não era o grau de 

independência dos partidos comunistas europeus relativamente a Moscovo, mas sim a 

sua ideologia e organização comunistas. Nem a dinâmica nem os seus programas 

eleitorais se me afiguravam compatíveis com a democracia ou com os propósitos 

estabelecidos pela NATO. Nenhum partido Comunista europeu – nem mesmo o italiano 

– apoiara a formação da Aliança Atlântica. Por mais dificuldades que a sua 

independência colocasse a Moscovo, o que é certo é que das suas agendas políticas não 

constava qualquer estratégia comum para a defesa das democracias ocidentais. O 

sistema de consultas estreitas entre os membros da Aliança Atlântica com base em 

objectivos comuns e filosofias compatíveis sairia enfraquecido, ou mesmo 

completamente deteriorado. A troca de informações de alto nível e o planeamento 

militar integrado ficariam em risco». Por tudo isto, concluiu de modo categórico: «Eu 
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era um veemente opositor de qualquer tipo de apoio norte – americano à participação 

comunista no governo de um país da NATO».51  

Estas preocupações geopolíticas de Henry Kissinger foram determinantes na 

atitude dos EUA face ao evoluir do processo de transição para a democracia em 

Portugal que dependeu sempre da forma como as autoridades de Lisboa lidaram com o 

problema do comunismo. Toda a acção norte-americana esteve directamente ligada ao 

modo, favorável ou desfavorável, como evoluiu o seu objectivo último – forçar a saída 

do PCP do Governo e travar a sua revolução. 

 Não obstante, importa sublinhar que não houve, no imediato, uma forte reacção 

pública por parte de Washington à notícia da participação de Álvaro Cunhal e Avelino 

Gonçalves no executivo português. Num primeiro momento, a Administração norte-

americana optou por se limitar a não apoiar Spínola, mesmo simpatizando com o seu 

projecto para a Metrópole e para o Ultramar. Assim, como veremos mais adiante, 

recusou os seus pedidos de auxílio político e económico, pretendendo transmitir uma 

mensagem clara a Portugal, mas também a Itália, França, Espanha e Grécia - a de que 

um país da NATO com comunistas no Governo não podia contar com qualquer ajuda 

dos EUA - e acautelou-se contra os perigos de segurança decorrentes da presença do 

PCP no conselho de ministros, vedando a Portugal o acesso às informações 

classificadas da NATO. Ou seja, os Estados Unidos «esperavam para ver» a evolução 

do processo político português. 

 De resto, as preocupações de Henry Kissinger não eram partilhadas por todo o 

governo norte-americano e mesmo no quadro do Departamento de Estado havia quem 

desvalorizasse o alcance do “perigo comunista”. Era o caso do seu Embaixador em 

Lisboa que no próprio dia da tomada de posse do I Governo Provisório escreveu para 

Washington que «apesar da presença de Álvaro Cunhal e do ministro do Trabalho 

comunista, o Governo não tem a composição “esquerdista” que a actividade política das 

últimas semanas sugeria que pudesse ter». Neste interessante documento, Scott avaliou 

um a um os novos ministros em termos reveladores do pouco conhecimento que tinha 

dos principais seus protagonistas, incluindo dos membros do PCP. Sobre Palma Carlos 

escreveu: «Não está ligado a nenhum grupo político, mas é considerado um liberal 

reformista»; e acrescentou de forma curiosa: «não é um homem saudável, tendo sofrido 

dois ou três ataques cardíacos». Mário Soares era apresentado «como um socialista de 

                                                 
51Henry Kissinger, Anos de Renovação…, ob. cit, p.556-59 
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esquerda (…) inteligente e trabalhador, mas sem muitos seguidores em Portugal e visto 

por alguns como um oportunista»; já o seu partido era «uma organização de papel». Sá 

Carneiro mereceu comentários mais favoráveis, sendo descrito como «o mais 

intransigente e interessante dos deputados liberais entre 1969 e 1973». Vasco Viera de 

Almeida foi o mais elogiado: «é muito respeitado pelos banqueiros americanos, com 

que teve contactos e que o consideram competente e com bom senso». Muito curioso 

foi o retrato que o Embaixador traçou de Pereira de Moura, considerado «um socialista 

e católico devoto», não havendo «nenhuma evidência de estar influenciado pelo Partido 

Comunista». Quanto aos membros do PCP, Álvaro Cunhal era descrito somente como 

«um duro e disciplinado comunista de longa data que viveu catorze anos em Praga» e 

Avelino Gonçalves era apenas «um comunista não conhecido da Embaixada».52 

 Para além das divisões entre os americanos acerca do alcance da participação 

dos comunistas no executivo português, o impacto negativo desse facto foi ainda 

atenuado, num período inicial, em consequência dos esforços levados a cabo pelas 

autoridades de Lisboa no sentido dar garantias aos EUA de moderação do processo de 

mudança de regime e de manutenção do essencial da política externa do País. 

 O primeiro sinal público foi dado por Spínola que fez questão de inaugurar as 

audiências com o corpo diplomático acreditado em Portugal com o Embaixador norte-

americano. O encontro ocorreu logo a 1 de Maio e, de acordo com o relato de Scott, o 

general procurou transmitir uma imagem favorável do seu projecto, quer para a 

Metrópole, quer para África, começando por sublinhar que «após 45 anos de fascismo, 

o golpe de 25 de Abril trouxe Portugal para a democracia e para o mundo ocidental, 

sendo agora muito mais fácil aos aliados apoiar o País». Em seguida, «afirmou que os 

pilares da sua política, em total sintonia com o programa do MFA» eram a 

«autodeterminação em África, tal como preconizada no seu livro», a «transformação de 

Portugal numa verdadeira democracia, semelhante à dos EUA, através da realização de 

eleições livres e justas» e, finalmente, o «cumprimento de todas as obrigações 

internacionais do País, incluindo no âmbito da sua participação na NATO». Antes de 

terminar a audiência, o futuro Presidente da República ainda se esforçou por justificar, 

preventivamente, a participação do PCP no Governo – ainda que o mesmo só tenha 

tomado posse dezasseis dias depois – afirmando que «a sua adesão aos princípios 

democráticos não seria credível se qualquer segmento organizado fosse excluído, quer 

                                                 
52«Lisbon, 1949, May 16, 1974». www.archives.gov/aad/series-description.jsp  
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do eleitorado, quer do Governo». E o general concluiu com «um apelo ao apoio e 

assistência dos Estado Unidos» a Portugal.53 

 Sintomaticamente, apenas quatro dias após a tomada de posse do Governo 

Provisório, Spínola voltou a encontrar-se com Stuart Nash Scott para lhe assegurar que 

o País «estava longe de caminhar em direcção ao comunismo» e encontrava-se 

«determinado em ter um sistema completamente democrático», tentando assim esvaziar 

as possíveis interpretações de sentido contrário resultantes da presença de Álvaro 

Cunhal e Avelino Gonçalves no conselho de ministros; e, referindo-se especificamente 

ao compromisso de realizar eleições dentro de um ano, foi ao ponto de afirmar que o 

Governo daí resultante não teria «nem comunistas, nem socialistas».54 

 Mário Soares também se esforçou imediatamente por dar garantias aos norte-

americanos. Fê-lo mesmo antes de tomar posse como ministro dos Negócios 

Estrangeiros, aproveitando os contactos estabelecidos durante o exílio com alguns 

dirigentes europeus ocidentais para transmitir a Washington uma imagem moderada do 

processo português de mudança de regime, ao mesmo tempo que procurou garantir por 

esta via o seu apoio para o PS. Assim, logo a 30 de Abril, Soares pediu a Hans Dingels, 

então responsável pelas relações internacionais do Partido Social-Democrata da RFA 

(SPD) para fazer chegar ao governo dos Estados Unidos uma nota pessoal onde dizia 

«esperar que as autoridades dos EUA tirassem as conclusões correctas acerca do 

significado do golpe em Portugal, o qual não tinha nada que ver com sentimentos anti-

NATO».55 Dois dias depois, o dirigente socialista recorreu a Hans-Juergen 

Wischnewski, deputado da RFA eleito pelo SPD, para transmitir a Washington que 

«com a aprovação da Junta [de Salvação Nacional] pretendia estabelecer contactos com 

dirigentes norte-americanos».56 A 3 de Maio foi a vez de James Callaghan interceder 

por Mário Soares junto do governo dos Estados Unidos, enviando a seu pedido uma 

mensagem a Henry Kissinger que, pelo seu interesse, transcrevemos aqui quase 

integralmente: «Acabei de ter um encontro muito útil com Mário Soares, o Secretário-

Geral do Partido Socialista Português, sobre o qual julgo que você gostará de ser 

informado de imediato. A situação em Portugal é ainda confusa e as intenções de 

Spínola em relação à formação do Governo não são claras. Soares diz que o Governo 

será formado dentro de 14 dias e deixou-me claro que o único lugar que o Partido 
                                                 
53Stuart Nash Scott, Notes on My Tour…, ob. cit., pp.6-7 
54«Lisbon, 2011, May 21, 1974». www.archives.gov/aad/series-description.jsp 
55«Bonn, 6931, April 30, 1974». www.archives.gov/aad/series-description.jsp 
56«Bonn, 7002, May 2, 1974». www.archives.gov/aad/series-description.jsp 
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Socialista aceitará é o de Primeiro-Ministro: ele rejeitará de certeza o cargo de ministro 

dos Negócios Estrangeiros. Isto porque ele encara a sua principal tarefa como sendo a 

de preparar as eleições que espera que ocorram dentro de um ano. Se ele for nomeado 

Primeiro-Ministro agora resignará ao cargo de Secretário-Geral e pensa que estará em 

boa posição para organizar e ganhar as eleições. (…) Soares vê o Partido Socialista 

como a única força no País capaz de resistir aos comunistas que, segundo acredita, têm 

o total apoio por parte da União Soviética. Soares sublinhou que, durante as 

demonstrações do dia Primeiro de Maio em Lisboa, que podem ter envolvido mais de 

um milhão de pessoas, ele foi a única personalidade em posição de desafiar o 

Secretário-Geral do Partido Comunista, Álvaro Cunha. Ele diz que a direita não está em 

posição de lançar um contra-golpe ou mesmo de constituir uma força política viável 

neste momento. Soares atribui grande importância ao facto de poder ter o total apoio 

dos governos britânico e americano (…). Para esse fim, ele está muito ansioso por se 

encontrar consigo e visitar os Estados Unidos e as Nações Unidas o mais breve 

possível. (…) Eu disse-lhe que ia transmitir a si esta ideia [a Kissinger] e dar-lhe uma 

resposta o mais breve possível. Conheço Mário Soares há muitos anos e tenho 

considerável confiança nele. Nós deveremos oferecer ao Partido Socialista Português 

ajuda técnica e ao nível da sua organização na convicção de que um Governo com a sua 

participação é aquele que oferece a melhor perspectiva para o Ocidente».57 

O mesmo tipo de garantias foi dado à Europa Ocidental. Igualmente com o 

duplo objectivo de promover a aceitação internacional do novo regime e de afirmar o 

PS como uma força de moderação que devia ser apoiada, Mário Soares iniciou a 2 de 

Maio um périplo europeu, visitando o Reino Unido, a RFA, a França, a Bélgica, bem 

como a Comissão Europeia, e encontrando-se com vários socialistas no poder – Harold 

Wilson, James Callaghan, Willy Brandt – ou perto dele – François Mitterrand. A todos 

assegurou que Portugal ia honrar os seus compromissos internacionais, especialmente 

no respeitante à NATO, e que estava empenhado em construir um regime democrático. 

Ao mesmo tempo, esforçou-se por garantir apoio político e económico por parte dos 

aliados do “velho continente”, tendo recebido promessas nesse sentido por parte de 

vários governos e da própria CEE.58 

                                                 
57«Outgoing Telegram, 91005, May 3, 1974». www.archives.gov/aad/series-description.jsp 
58Conferência de Imprensa de Mário Soares sobre o périplo europeu, cit. em José Medeiros Ferreira, 
Ensaio Histórico sobre a Revolução do 25 de Abril…, ob. cit., p.49 
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A nomeação de Mário Soares para ministro dos Negócios Estrangeiros facilitou 

a sua tarefa de promoção da imagem externa da revolução portuguesa, bem como a do 

seu partido, privilegiando uma vez mais o relacionamento com os aliados ocidentais e 

muito em especial com os EUA pois, ao contrário do que acontecia com os europeus 

ocidentais, praticamente não tinha ligações em Washington. Assim, no próprio dia da 

sua posse, enviou uma nota a Stuart Nash Scott assegurando que as relações entre os 

dois países não iam sofrer alterações; como garantia dessa intenção decidiu manter em 

funções o Embaixador português em Washington, João Hall Themido, facto só repetido 

no caso do diplomata que estava colocado em Berna.59 De igual modo, e tal como 

Spínola havia feito anteriormente, escolheu o Embaixador dos EUA para iniciar os 

contactos com o corpo diplomático acreditado em Lisboa, empenhando-se em clarificar 

o significado da participação do PCP no Governo português. A este respeito afirmou 

que, embora tenha «insistido que os comunistas estivessem representados no conselho 

de ministros», a «sua posição não derivava de nenhuma simpatia pelo comunismo»; 

pelo contrário, «sentia que era essencial que o PCP partilhasse as responsabilidades da 

governação em vez de ficar de fora a capitalizar o descontentamento com a acção do 

executivo». Indo mais longe, «negou veementemente a possibilidade de qualquer futura 

frente comum socialista-comunista como acontecia em França».60  

Curiosamente, também Álvaro Cunhal se esforçou por tranquilizar os norte-

americanos. No encontro que manteve com Stuart Nash Scott em Junho, o líder do PCP 

foi «cordial e agradável» e começou logo por afirmar que «Portugal estava ansioso por 

ter, não só boas, como ainda melhores relações com os Estados Unidos». Mesmo em 

relação à questão sensível da Base dos Açores, embora não deixado de expressar 

«oposição à presença de quaisquer bases militares estrangeiras em território português», 

sugeriu que o seu partido não ia colocar de imediato problemas pois «este não era o 

tempo para prosseguir com as negociações, devendo estas ser adiadas até ao momento 

em que pudessem ser tratadas no contexto mais lato da “détente” Leste-Oeste»; para ele 

tratava-se de «uma matéria que devia ser deixada para a fase de conclusão do processo 

de democratização em Portugal, ou seja, após a eleição de um Governo civil 

permanente». Quanto à presença dos comunistas no executivo, enfatizou que «as 

preocupações existentes nos Estados Unidos sobre uma possível interferência da 

participação do PCP no governo português ao nível das relações entre os Governos dos 

                                                 
59João Hall Themido, Dez Anos em Washington…, ob. cit., p.171 
60Stuart Nash Scott, Notes on My Tour…, ob. cit., pp.8 
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dois países eram infundadas»; na realidade, ele e o seu partido estavam «genuinamente 

dedicados ao estabelecimento ordeiro de um Governo verdadeiramente democrático em 

Portugal». A terminar, Cunhal fez questão de expressar a sua «confiança» de que «a 

actuação do novo Governo tornará muito mais fácil aos EUA apoiar Portugal».61 

Segundo um dado importante revelado por João Hall Themido nas suas 

memórias, também em relação a África se procurou dar garantias ao aliado do outro 

lado do Atlântico. A este respeito, escreveu o então Embaixador português em 

Washington: «Cumprindo instruções de Lisboa, fiz diligências para averiguar da 

possibilidade de, não obstante o embargo, Portugal adquirir armamento necessário à 

defesa dos territórios coloniais, o que constituía em si mesmo indicação clara de que a 

política defendida pelo General Spínola quanto à descolonização ia ser seguida».62 

 

5.Partidos políticos e ligações internacionais 

 Como referimos anteriormente, a composição do I Governo Provisório garantiu 

desde logo aos partidos políticos um papel importante na transição democrática 

portuguesa, muito em especial àqueles que nele estiveram representados, como foi o 

caso do Partido Comunista, do Partido Socialista e do Partido Popular Democrático.63 

E, não obstante a preponderância do poder militar ao longo de todo o processo, a 

componente político-partidária foi adquirindo crescente relevância, acabando por 

influenciar em larga medida o seu resultado final, ainda que essencialmente devido às 

alianças tácticas estabelecidas com os diferentes grupos que emergiram no seio das 

Forças Armadas e reforçados pelos apoios internacionais recebidos.  

 

5.1.O PCP e os apoios de Moscovo 

 A 25 de Abril de 1974, o Partido Comunista Português era a única força política 

organizada, com um aparelho montado, um ideário, um programa político definido 

desde os anos 1960, altura em que Cunhal escreveu no Rumo à Vitória o caminho para 

                                                 
61«Lisbon, 2372, June 11, 1974». www.archives.gov/aad/series-description.jsp Refira-se, a título de 
curiosidade, que Scott ficou verdadeiramente impressionado com o Secretário-Geral do PCP, 
descrevendo-o para Washington como uma pessoa «afável, inteligente, atraente e muito impressionante» 
e acrescentando de modo particularmente extraordinário: «na minha inocência, ele impressionou-me 
como homem com quem se pode falar de modo franco e directo» 
62João Hall Themido, Dez Anos em Washington…ob.cit, p.175. Importa referir que procurámos 
aprofundar este ponto particularmente importante durante a pesquisa realizada no arquivo histórico-
diplomático do Ministério dos Negócios Estrangeiros não tendo porém encontrado informação adicional 
sobre as diligências feitas em Washington por João Hall Themido 
63O MDP/CDE esteve igualmente representado no I Governo Provisório; porém, dada a sua total sintonia 
estratégica com o PCP não é aqui analisado individualmente 
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a “Revolução Democrática e Nacional”, e uma estratégia de poder.64 O PCP partiu 

assim em vantagem relativamente aos restantes partidos que praticamente não existiam 

à época no território nacional, inclusive o PS. 

 A superioridade comparativa dos comunistas assentou primordialmente no seu 

aparelho que, embora não contando com muitos militantes por ocasião do derrube do 

Estado Novo, era muito disciplinado, bem organizado e, o que é mais, o único existente 

à data no panorama político-partidário português.65 Como escreveu José Pacheco 

Pereira, «A longa clandestinidade e a correlativa longa história de repressão tiveram 

como consequência a moldagem do PCP de um aparelho poderoso e de uma “ideologia 

de aparelho”»; e acrescentou: «De facto, o aparelho do PCP é notável e absolutamente 

ímpar se se comparar com os dos outros partidos nacionais. Em número de funcionários 

permanentes, de sedes, de estruturas de apoio, de capacidade de propaganda e 

mobilização, o PCP não tem paralelo. E, se acrescentarmos ao aparelho político central, 

os inúmeros aparelhos laterais que o partido pode usar (e usa frequentemente), como o 

dos sindicatos, cooperativas e associações de todo o tipo, a capacidade global de 

actuação cresce consideravelmente». Além disso, o Partido Comunista desenvolveu na 

clandestinidade uma grande experiência de segurança, informação, controlo e 

infiltração de outras organizações que se revelou preciosa no período subsequente ao 

golpe. Pacheco Pereira classificou essa experiência de «vital na situação conturbada da 

revolução», pois «permitiu ao partido tomar praticamente de assalto sindicatos, 

cooperativas, instalações de organizações para-militares da ditadura e criar, nos 

primeiros meses após Abril de 1974, uma rede de comissões ad hoc que se reclamavam 

da legitimidade “anti-fascista” para substituir as antigas autoridades». E o autor 

concluiu, dizendo que «nenhum outro grupo ou partido teve essa capacidade e isso deu, 

de imediato, ao PCP instalações, recursos materiais, e uma aparência de força a nível 

nacional»66 

 Além desta organização ímpar, o PCP tinha também um ideário bem definido - 

o Marxismo-Leninismo - e um programa político assente nos oito pontos da 

“Revolução Democrática e Nacional”, dos quais se podem destacar os «cinco 

                                                 
64Ver Álvaro Cunhal, Rumo à Vitória, Porto, Opinião, 1975. A obra é composta na íntegra pelo Relatório 
apresentado ao Comité Central do Partido Comunista Português, em Abril de 1964, por Álvaro Cunhal e 
intitulado Rumo à Vitória. As Tarefas do Partido na Revolução Democrática e Nacional 
65Estima-se que o número de membros, em 25 de Abril de 1974, variasse entre os 2 mil e os 6 mil. Ver 
Pacheco Pereira, «O Partido Comunista Português e a Esquerda Revolucionária», em Mário Baptista 
Coelho (dir.), Portugal- O Sistema Político e Constitucional: 1974-1987, Lisboa, ICS, 1989, p.80 
66Pacheco Pereira, «O Partido Comunista Português…», ob. cit., p.85 
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objectivos fundamentais (...) o derrubamento da ditadura fascista; a liquidação do poder 

dos monopólios e dos latifúndios; a libertação do domínio imperialista; a liquidação da 

vergonhosa herança colonial e uma transformação social profunda da sociedade 

portuguesa».67 

 Finalmente, os comunistas foram rápidos a conceber uma estratégia de poder 

adaptada às realidades do período, abdicando temporariamente da fórmula clássica do 

levantamento nacional e insurreição popular armada, para privilegiar a tentativa de 

controlo do MFA, definido desde o início como o aliado preferencial, bem como do 

movimento popular organizado, segundo a fórmula que ficou conhecida por «Aliança 

Povo-MFA». Logo na sua chegada a Lisboa, em cima de um tanque do exército, Álvaro 

Cunhal revelou os primeiros sinais da sua estratégia: «A aliança do povo [leia-se PCP] 

e dos militares [leia-se MFA] é, na situação específica hoje existente, uma condição 

essencial para o progresso da democratização da sociedade portuguesa».68 Já no 

discurso do Primeiro de Maio, o líder dos comunistas enunciou o segundo pilar do seu 

plano de poder: «Para assegurar a vitória definitiva, insistimos em duas condições 

essenciais e imediatas. A primeira condição essencial é a unidade e rápida ampliação e 

reforço de organização da classe operária das massas populares, das forças 

democráticas (…). A classe operária, as massas populares são uma força imensa, mas 

precisam de estar organizadas. É necessário, indispensável, decisivo, organizar (e 

organizar rapidamente) essa força imensa das massas populares. O Partido Comunista 

saúda os novos e grandes passos dados em poucos dias pelo movimento sindical, que é 

já um grande e poderoso movimento dos trabalhadores, livres e independentes».69 

 Deste modo, o PCP adaptou rapidamente a sua estratégia de poder com vista a 

dominar a prazo um processo revolucionário que foi desencadeado, à sua margem, 

pelas Forças Armadas, fazendo-o através da fórmula «Aliança Povo-MFA», tradução 

de um duplo controlo: sobre o poder militar e sobre o movimento popular organizado. 

O MFA era o garante do controlo do poder militar indispensável à revolução 

preconizada por Cunhal, ou seja, o seu braço armado. O povo era a expressão do 

controlo dos comunistas do movimento popular organizado, através da hegemonia no 

mundo sindical. Como confessou o próprio Secretário-Geral do partido: «Nunca é de 
                                                 
67Álvaro Cunhal, A Revolução Portuguesa. O Passado e o Futuro, 2ª edição, Lisboa, Avante, 1994, 
p.118 
68Álvaro Cunhal, «Discurso à chegada ao Aeroporto de Lisboa», 30 de Abril de 1974, em Documentos 
Políticos do Partido Comunista Português, Discursos Políticos nº1, Edições Avante!, 1975, p.13 
69Álvaro Cunhal, «Discurso no 1º de Maio», 1 de Maio de 1974, em Documentos Políticos do Partido 
Comunista Português, Discursos Políticos nº1, Edições Avante!, 1975, pp.21-22 
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mais insistir que a força motora da revolução portuguesa é a aliança Povo-Forças 

Armadas, ou, mais precisamente, do movimento popular com o Movimento das Forças 

Armadas. (…) As forças populares representam para o povo o que o MFA representa 

para as Forças Armadas. No ponto de vista social, trata-se da aliança do povo com as 

Forças Armadas. No ponto de vista político, trata-se da aliança com o MFA do 

movimento popular organizado. (…) A dinâmica do movimento popular e a dinâmica 

do movimento militar complementam-se, influenciam-se e ajudam-se reciprocamente, 

imprimem à revolução portuguesa vigor, decisão e confiança. Mantendo-se e 

reforçando-se a unidade das forças populares, a unidade do MFA e a aliança entre as 

duas componentes, a revolução portuguesa é irreversível e invencível».70 

 Para além destas vantagens internas iniciais, o PCP beneficiou igualmente de 

um considerável apoio externo, com destaque para o concedido pela URSS e RDA. 

Iremos analisar com detalhe este assunto num capítulo posterior; porém, importa referir 

desde já que quer Moscovo, quer Berlim, auxiliaram o Partido Comunista ao nível 

económico e organizativo, como o atestam o enorme crescimento verificado ao nível de 

militantes, sedes, centros de emprego, cooperativas e associações de vários tipos.71  

No caso do auxílio soviético, a tarefa de apurar a sua real dimensão é dificultada 

pela ausência de documentos de arquivo; porém, há diversas evidências e testemunhos 

de que existiram efectivamente apoios, ainda que subsistam divergências quanto aos 

seus montantes. Por exemplo, o ex-Primeiro-Ministro britânico, Harold Wilson, 

afirmou que «Moscovo tinha gasto 100 milhões de dólares com o PCP;72 já para o bem 

informado investigador norte-americano, Tad Szulc, os soviéticos canalizaram «fundos 

para o Partido Comunista Português num valor mensal aproximado de 2 a 3 milhões, 

segundo as melhores estimativas secretas da Embaixada em Lisboa e do Departamento 

de Estado».73 

Ainda a este respeito, refira-se o que a CIA escreveu num estudo realizado em 

Outubro de 1976: «As afirmações de Moscovo de desinteresse pelos assuntos do 

Portugal pós-revolucionário foram sempre comprometidas pelo constante fluxo de 

dinheiro soviético para o PCP. O montante concreto dos subsídios soviéticos é 
                                                 
70Álvaro Cunhal, «Discurso no Comício do PCP em Vila Franca de Xira de Homenagem a Carlos Pato e 
António Tavares», 18 de Maio de 1975, em Documentos Políticos do Partido Comunista Português, 
Discursos Políticos nº5, Edições Avante!, 1976, pp.38-40 
71De acordo com os números fornecidos pelo próprio PCP, entre Julho de 1974 e Maio de 1974 os 
comunistas passaram de cerca 14 mil militantes para 100 mil  
72Kenneth Maxwell, A Construção da Democracia em Portugal, Lisboa, Editorial Presença, 1999, p.174 
73Tad Szulc, «Lisbon & Washington: Behind the Portuguese Revolution», Foreign Policy, nº21, Winter 
1975, p.9 
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desconhecido, mas eles foram suficientes para tornar o PCP relativamente rico em 

comparação com os seus adversários políticos (tendo em conta critérios tangíveis como 

número de posters, banda sonoras e funcionários a tempo inteiro visíveis nas 

campanhas eleitorais). Contudo, os soviéticos tiveram o cuidado de confinar as suas 

remessas de fundos a canais clandestinos, uma prática que ajudou a sustentar a sua pose 

de “mãos limpas”».74  

 Já em relação aos apoios fornecidos pela RDA, começam hoje a ser conhecidos 

novos dados em virtude dos seus documentos de arquivo estarem a ser quase 

integralmente disponibilizados, verificando-se que o Partido Socialista Unido (SED) no 

poder disponibilizou ajuda técnica e financeira ao PCP, essencialmente no contexto da 

luta pelo controlo do movimento sindical. Como escreveu Tilo Wagner num artigo 

publicado recentemente: «Durante a luta pelo controlo [do movimento sindical] que se 

prolongou pelo ano de 1974, o SED mostrou ser um parceiro útil, providenciando apoio 

técnico e financeiro aos comunistas portugueses. Mesmo antes de os primeiros 

contactos diplomáticos entre Portugal e a RDA serem estabelecidos, Werner Heilmann, 

um alto funcionário da Confederação Livre dos Sindicatos Alemães (FDGB), 

encontrou-se com os seus homólogos portugueses da Intersindical, em Lisboa, tendo 

sido o primeiro membro de um sindicato de um país socialista a visitar o Portugal 

revolucionário. (…) O FDGB não hesitou em colocar à disposição da Intersindical 

apoio técnico no valor de 100 mil marcos a juntar a outros 100 mil marcos. (…) Em 

Novembro de 1974, a FDGB contribuiu com mais de 100 mil marcos para a construção 

da empresa gráfica da Intersindical que foi usada para publicar a revista Alavanca».75  

 

5.2.O PS e a estratégia de afirmação «de fora para dentro» 

No dia 25 de Abril de 1974, o PS era um partido praticamente inexistente em 

Portugal. A sua estrutura organizativa era muito débil, não contando com mais de umas 

escassas centenas de militantes e não mais do que dois ou três mil simpatizantes.76 

Como o próprio Mário Soares confessou mais tarde: «Ninguém sabia qual era a nossa 

força. No primeiro ano, à medida que íamos fazendo umas reuniõezinhas modestas pelo 

                                                 
74«Soviet Policy and European Communism», CIA, Research Study, October, 1976. www.foia.cia.gov 
Para mais pormenores, ver capítulo sobre a política da URSS para a revolução portuguesa 
75Tilo Wagner, «Portugal e a RDA durante a Revolução dos Cravos», Relações Internacionais, nº11, 
Setembro 2006, pp.79-89. Os dados citados pelo autor resultam da sua investigação nos arquivos da 
RDA 
76Ver a este respeito, António Reis, O Partido Socialista na Revolução. Da via Portuguesa para o 
Socialismo em Liberdade à Defesa da Democracia Pluralista, s.d, policopiado, p.24-26 
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país, o Partido Comunista fazia concentrações maciças, no Campo Pequeno e noutros 

locais, mobilizando milhares de pessoas e de bandeiras. Isso contribuiu para que se 

pensasse, generalizadamente, que a força estava sobretudo do lado do PC. Nós 

aparecíamos, nos primeiros meses, como uma força política menor, com uma 

organização deficiente e algumas contradições internas muito visíveis».77 

Esta enorme fraqueza do Partido Socialista no território nacional levou os seus 

líderes a privilegiar desde o início uma estratégia de afirmação «de fora para dentro», 

procurando estabelecer uma rede de contactos internacionais em busca de apoios 

políticos e materiais. Neste campo, destacou-se o papel desempenhado pelos seus 

congéneres europeus ocidentais, mas também pelos norte-americanos, que, no seu 

conjunto, contribuíram para os socialistas passarem de uma força residual no País para 

o partido que liderou no campo civil a luta pela construção da democracia portuguesa. 

 Na realidade, a dimensão externa esteve presente desde o momento da fundação 

do partido que, sintomaticamente, ocorreu fora das fronteiras nacionais, mais 

propriamente em Bad-Munstereifel, na RFA, nas instalações da Academia Kurt-

Schumacher da Fundação Friedrich Ebert, uma organização associada ao SPD. De 

resto, a sua predecessora Acção Socialista Portuguesa (ASP) havia igualmente 

beneficiado destas ligações internacionais, desenvolvidas por Mário Soares no exílio, 

sobressaindo neste âmbito a sua admissão, em Junho de 1972, à Internacional Socialista 

(IS). 

 Como as circunstâncias da própria génese do PS sugerem, os alemães ocidentais 

desempenharam um papel primordial no apoio aos socialistas portugueses, muito em 

especial através da Fundação Friedrich Ebert, um contacto de Mário Soares desde 1968, 

altura em que foi apresentado a Robert Lamber, da sua direcção, em casa do socialista 

espanhol Tierno Galvan.78  

Porém, a principal ligação partidária europeia do PS num período inicial foi com 

o Partido Socialista Francês (PSF) que, não obstante os seus escassos recursos para 

proporcionar auxílio material em virtude de não se encontrar no poder, forneceu uma 

importante ajuda logística e influenciou o desenvolvimento ideológico do congénere 

português. Paradigmaticamente, o seu Programa e a Declaração de Princípios foram 

aprovados em Paris, numa reunião ocorrida nas instalações da Fundação Leo Lagrange 

afecta ao PSF, sendo fortemente influenciados pelo exemplo de François Mitterand. 

                                                 
77Maria João Avillez, Soares…, ob cit., p.320 
78Juliet Antunes Sablosky, O PS e a Transição para a Democracia, Lisboa, Editorial Notícias, 2000, p.36  
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Como escreveu António Reis: «Com efeito, longe de configurar um exercício táctico ou 

de hipocrisia política, essa orientação reflectiu antes com fidelidade toda uma cultura 

política oposicionista em desenvolvimento desde o início da década de sessenta, bem 

como a influência do processo de renovação dos socialistas franceses nos meios 

intelectuais–políticos portugueses, por tradição de há muito particularmente vulneráveis 

ao pensamento político–ideológico gaulês».79 

Consequentemente, do ponto de vista programático, o PS nasceu mais próximo 

do socialismo democrático mediterrânico do que da social-democracia dos partidos do 

Norte da Europa. De entre os seus objectivos primordiais contavam-se «a edificação em 

Portugal de uma sociedade sem classes», liberta da «alienação do trabalho» e do 

«império das categorias mercantis», «mediante a construção do poder dos 

trabalhadores, no quadro da colectivização dos meios de produção e distribuição do 

planeamento económico com pluralidade de iniciativas». Mas acrescentava-se a defesa 

da democracia representativa através da «realização da síntese entre as várias correntes 

que aspiram ao socialismo em liberdade».80  

 O exemplo francês influenciou igualmente o primeiro tempo da estratégia 

política de Mário Soares, estando na base da sua perspectiva inicial de unidade com o 

PCP, à semelhança do «Programa Comum» preconizado por Mitterrand. Assim, em 

Setembro de 1973, «por insistência dos socialistas», realizou-se em Paris um encontro 

entre Mário Soares e Álvaro Cunhal onde foi subscrito o chamado «Comunicado 

Comum» no qual, depois de se reconhecer «o agravamento da crise do regime fascista», 

expressou-se o desejo de «uma unidade sem discriminação dos democratas portugueses 

dispostos a lutar unidos por aqueles objectivos essenciais» e reconheceu-se a 

«importância das actuais estruturas do movimento democrático». Os dois partidos 

manifestaram ainda a vontade de «manterem contactos regulares, de prosseguirem e 

aprofundarem as trocas de pontos de vista, de procurarem aproximar as suas posições 

sobre os problemas em que existam divergências e de reforçarem os laços de 

cooperação em acções concretas».81   

 Os desenvolvimentos da revolução portuguesa reforçaram ainda mais a 

importância do papel dos apoios internacionais ao PS ao mesmo tempo que deslocaram 

gradualmente o eixo dos seus alinhamentos para o norte da Europa, bem como para os 

                                                 
79António Reis, O Partido Socialista na Revolução…, ob.cit. p.8 
80Idem, pp.5-6 
81Idem, pp-19-20 
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Estados Unidos, com reflexos no seu programa político e na sua estratégia. A percepção 

da existência de um plano de tomada do poder por parte do PCP que, segundo Mário 

Soares, se tornou visível desde os acontecimentos do Primeiro de Maio de 1974,82 

afastou os socialistas dos comunistas e levou a um esforço intencional dos primeiros 

para ampliar os seus contactos externos, ao mesmo tempo que cresceu o interesse dos 

países ocidentais em auxiliarem o partido de Soares enquanto força melhor colocada 

para travar o avanço da revolução preconizada por Álvaro Cunhal. 

 Como vimos no ponto anterior, Soares iniciou ainda em Abril uma série de 

contactos com os seus congéneres europeus no sentido de garantir o seu apoio ao PS, 

mas também para, através deles, estabelecer ligações com Washington onde 

praticamente não tinha relações. Com este propósito, recorreu prioritariamente a 

dirigentes do SPD - Hans Dingels e Juergen Wischnewski -, mas também à 

Internacional Socialista, através de Hans Janitschek.83 E este esforço foi acentuado a 

partir da sua nomeação para ministro dos Negócios Estrangeiros, aproveitando as suas 

viagens destinadas a transmitir uma imagem favorável do novo regime para, 

simultaneamente, promover o PS. Como escreveu Juliet Antunes Sablosky: «Mário 

Soares como ministro dos Negócios Estrangeiros viajou incessantemente durante os 

anos de 1974 e 1975 para informar os países vizinhos sobre a marcha da Revolução e 

para lhes reafirmar o compromisso do novo governo com o processo democrático e 

com as suas obrigações internacionais, nomeadamente com as decorrentes da sua 

qualidade de membro da NATO. Ao mesmo tempo, aproveitava para fortalecer os 

contactos que durante o exílio o Partido Socialista tinha estabelecido. Durante essas 

visitas um dos seus objectivos era projectar a imagem do PS como força 

moderadora».84 

 Em paralelo com esta intenção dos socialistas portugueses em garantir auxílio 

externo, desenvolveu-se uma dinâmica internacional destinada a favorecer o PS na sua 

                                                 
82Entrevista Mário Soares, Lisboa, 11.5.2006. Esta posição não é consensual entre os próprios socialistas, 
defendendo, por exemplo, António Reis que o PS manteve até ao 28 de Setembro uma política de 
convergência com o PCP dada «a necessidade de fazer frente à estratégia presidencialista e federalista de 
Spínola, num cenário marcado pelo afrontamento entre este e a Coordenadora do MFA». Segundo o 
mesmo autor, foi só a partir do 28 de Setembro que se assistiu a uma gradual alteração desta realidade, 
sendo o seu primeiro sinal público as divergências em torno da transformação do MDP/CDE em partido 
concorrente às eleições, o que aconteceu em Outubro-Novembro de 1974 e levou à saída do PS daquele 
movimento unitário. Porém, a própria história da procura de alinhamentos internacionais dos socialistas 
portugueses logo após o 25 de Abril, pela sua natureza, confirmam a versão de Mário Soares. 
83«Lisbon, 1988, May 17, 1974». www.archives.gov/aad/series-description.jsp Janitschek era à época o 
responsável máximo da Internacional Socialista, tendo sido substituído em 1976 por Willy Brandt 
84Juliet Antunes Sablosky, O PS e a Transição para a Democracia…, ob.cit., p.42  
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luta contra o PCP, sobretudo após o resultado das eleições para a Assembleia 

Constituinte de Abril de 1975. E neste campo, destacaram-se os alemães ocidentais e a 

Internacional Socialista, não se podendo contudo sobrestimar o apoio prestado pelos 

norte-americanos. O momento decisivo ocorreu em Agosto de 1975, logo após a 

realização da Conferência de Helsínquia, altura em que os líderes socialistas europeus 

se reuniram em Estocolmo e decidiram criar o Comité de Amizade e Solidariedade para 

a Democracia e o Socialismo em Portugal que desempenhou um papel central na ajuda 

dada aos socialistas portugueses. 

 Não obstante a existência de apoios anteriores, sobretudo no contexto das 

eleições para a Constituinte, foi a partir desta data que começaram a chegar ao PS 

ajudas consideráveis por parte dos seus aliados europeus. Dada a escassez de 

documentação, dificilmente poderemos referir a real dimensão deste apoio; mas, como 

referiu Sablosky, «(…)a rápida expansão do Partido, as numerosas sedes que abriram, 

equipadas e com funcionários, e as publicações e materiais de propaganda que foram 

produzidos, permitem concluir que as somas foram consideráveis».85 

 

5.3.O PPD e o Institut fur Internationen Begegnungen 

 O PPD nasceu já depois do derrube do Estado Novo, no dia 6 de Maio, altura 

em que Francisco Sá Carneiro, Francisco Pinto Balsemão e Joaquim Magalhães Mota 

anunciaram formalmente a constituição do novo partido, resultante fundamentalmente 

da confluência de dois grupos, a “Ala Liberal” e a Associação para o Desenvolvimento 

Económico e Social (SEDES), ambas constituídas durante a primeira fase do 

Marcelismo. 

 A sua fundação tardia contribuiu para uma fraca implantação nacional e para a 

inexistência de contactos internacionais durante o período inicial da transição 

portuguesas, limitações que foram parcialmente suplantadas por uma estratégia de 

apoio próximo a Spínola, pela pertença ao I Governo Provisório e pelo papel 

desempenhado pelo semanário Expresso enquanto fonte de informação e de divulgação.  

As primeiras indicações, ainda que muito vagas, sobre a natureza do novo 

partido surgiram com o comunicado de divulgação da constituição do Partido. Do 

conjunto dos pontos que o compunham revestiam-se de especial significado político o 

                                                 
85Juliet Antunes Sablosky, PS e a Transição para a Democracia…, ob.cit., p.47. O tema dos apoios 
europeus ao PS, sobretudo a partir da criação do Comité de Amizade e Solidariedade para a 
Democracia e o Socialismo em Portugal, é abordado em detalhe no capítulo VII  
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«apoio, sem reservas, do Programa das Forças Armadas», a «adesão ao Movimento 

Democrático Português» e a sua «raiz social-democrática europeia».86 

  Todavia, a definição mais concreta da identidade do partido, bem como do seu 

posicionamento no sistema político, surgiu na reunião que decorreu na Cúria, entre 10 e 

11 de Maio, onde foram aprovadas as Linhas Programáticas. Nelas defendia-se que «a 

concepção e execução de um projecto socialista viável em Portugal» exigia «a escolha 

dos caminhos justos e equilibrados de uma social-democracia», onde coexistiam «na 

solidariedade os ideias de liberdade e de igualdade». Em concreto, «esta visão social-

democrata» requeria, no plano económico-social, «a planificação e organização da 

economia com participação de todos os interessados, designadamente das classes 

trabalhadoras»; o «predomínio do interesse público sobre os interesses privados, 

assegurando o controlo da vida económica pelo poder político e pelos meios técnicos 

adequados às circunstâncias, incluindo a propriedade social dos sectores chaves da 

economia e das empresas», que não revestia «formas dogmáticas», mas adoptaria as 

«fórmulas convenientes, designadamente o controlo por autarquias regionais e locais, 

entidades sindicais, cooperativas, empresas de economia mista, holdings do Estado e 

nacionalizações». Porém, defendia-se igualmente «a liberdade de trabalho, de empresa 

e a propriedade privada» até onde constituíam «instrumento da realização pessoal dos 

cidadãos e do desenvolvimento cultural e económico da sociedade». Finalmente, no 

capítulo institucional, sustentava-se «a construção de uma democracia política 

duradoira» através de «um Governo estável, democraticamente controlado, com 

rejeição de fórmulas de parlamentarismo puro».87 

 Uma vez definido o essencial do “código genético” do PPD, os seus líderes 

priorizaram a sua legitimação interna, o que implicava obrigatoriamente uma presença 

forte no Governo Provisório e, logo, uma aproximação a Spínola e ao MFA, meios 

através dos quais o partido conseguiu uma relativa projecção e expansão no território 

nacional. Todavia, a afirmação do partido foi prejudicada pela sua inexistência no plano 

internacional, onde «não tinha contactos prévios ao 25 de Abril» e, mesmo no imediato 

pós-golpe, estes eram «inexpressivos».88 

 Apesar dos esforços de Francisco Pinto Balsemão, à frente da Comissão de 

Relações Internacionais, e de Rui Machete, como secretário-geral adjunto, o partido 

                                                 
86Marcelo Rebelo de Sousa, A Revolução e o Nascimento do PPD…, ob. cit., p.13  
87Idem, pp.69-71 
88Idem, p.106 



 122

nunca conseguiu suplantar totalmente esta limitação fundamental, em grande medida 

devido à sua hesitação entre duas alternativas de inserção internacional – a 

Internacional Socialista e a União Europeia das Democracias Cristãs (UEDC). A opção 

posterior pela IS, à qual nunca conseguiu aderir, agravou a debilidade externa do PPD; 

como referiu Marcelo Rebelo de Sousa: «(…) o partido, hesitante entre fazer o que 

pode mas não quer e aspirar àquilo que nunca poderá fazer, vai ficar sem nada. Nem os 

democratas-cristãos centristas que, rejeitados, têm de se virar para o CDS, nem os 

socialistas que, pela mão do PS, nunca o irão aceitar».89 

 Todavia, sendo certo que as ajudas externas ao PPD nunca atingiram a dimensão 

das concedidas ao PS e ao PCP durante o processo revolucionário, documentos recentes 

e testemunhos dos protagonistas da época demonstram que o partido recebeu auxílio 

dos europeus ocidentais, em especial da RFA, e também dos EUA, ainda que em menor 

grau. Segundo Rui Machete, durante o ano de 1974, estes foram residuais; mas já em 

1975 foram concedidos «apoios de toda a ordem», inclusive económicos, pelo SPD, 

«através do Institut fur Internationen Begegnungen, uma organização informal da 

Fundação Friedrich Ebert».90 E este dado foi confirmado pelo próprio Willy Brandt 

num encontro com o Embaixador americano em Bona durante o qual revelou que a 

Fundação Ebert estava a apoiar o PS, mas também o PPD, tendo já avisado Soares que, 

embora protestando, acabou por aceitar.91 Mas o grosso dos apoios alemães ocidentais 

ao partido liderado por Sá Carneiro ocorreu já em 1976 e, sobretudo, 1977, quer uma 

vez mais pelo SPD, através da Fundação Ebert, quer pelo Partido Liberal, por 

intermédio da Fundação Friedrich Naumann que se destacou no apoio à organização do 

partido no campo sindical. 

 A liderança de Rui Machete na estratégia internacional do PPD e o papel 

fundamental de Ernâni Lopes como Embaixador de Portugal em Bona, cargo para que 

foi nomeado no início de 1975, permitiram o estabelecimento gradual de ligações aos 

partidos e organizações oeste-alemãs. Contudo, os populares democratas contaram 

também com o apoio norte-americano, ainda que em montantes modestos quando 

comparados com os recebidos pelos socialistas, em larga medida devido às relações 

estabelecidas em Washington por António Patrício Gouveia já em pleno processo 

revolucionário. Segundo o testemunho de Frank Carlucci, «os Estados Unidos deram 
                                                 
89Idem, p.215 
90Entrevista a Rui Machete, Lisboa, 2.3.2005 
91«Bonn, 15265, September 17, 1975», Gerald Ford Library (doravante referido por GFL), Presidential 
Country Files For Europe and Canada (doravante referido por PCF), Caixa 11 
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apoio ao PS, ao PPD e ao CDS» com quem mantiveram «contactos frequentes» com o 

intuito de «desenvolver um conjunto de programas que demonstrassem o interesse dos 

EUA por Portugal»92 Também Herbert Okun confirmou a existência de auxílio aos três 

partidos “democráticos”, mas acrescentou: «apoiámos bastante o PS. (…) A maior 

ajuda foi para o PS, a seguir para o PPD e, modestamente, para o CDS».93 

 

6.«Esperar para ver» o resultado da luta pelo poder  

Após a conclusão do processo de institucionalização da nova estrutura do 

regime nascido a 25 de Abril, assistiu-se a uma escalada do conflito entre Spínola e o 

MFA que, em torno do eixo prioritário da solução para a África portuguesa, se 

transformou progressivamente numa verdadeira luta pelo poder. Mas isso não foi 

suficiente para alterar a atitude dos EUA relativamente a Portugal, mantendo-se o 

governo norte-americano praticamente inactivo até Agosto de 1974. 

 O próprio processo de formação do I Governo Provisório foi mais um momento 

de choque entre o general e os “capitães” que divergiam sobre a personalidade 

apropriada para chefiar o executivo, com o primeiro a recusar os três nomes propostos 

pelo “Movimento” – Pereira de Moura, Miller Guerra e Raul Rego – e a impor, contra a 

vontade daquele, Adelino da Palma Carlos.  

 Apesar desta vitória por ocasião da constituição do Governo, Spínola tinha 

consciência de que o seu poder era mais formal do que real, razão pela qual 

empreendeu de imediato um esforço para adquirir o controlo sobre a instituição militar. 

Primeiro, evocando o imperativo da unidade e coesão das Forças Armadas para tentar 

fundir o MFA no seu seio, tarefa para a qual contou com o importante apoio de Costa 

Gomes que, na qualidade de CEMGFA, emitiu uma circular a todas as unidades 

militares cujo conteúdo denunciava aquele propósito: «No Movimento das Forças 

Armadas, iniciado por um grupo de oficiais, têm que se considerar incluídos todos os 

oficiais, sargentos e praças da Armada, Exército e Força Aérea (…). A unidade e a 

coesão das Forças Armadas, dentro do espírito do MFA, exige que se verifique total 

respeito pelas hierarquias e disciplina, para que seja possível fazer cumprir os 

objectivos do Programa em curso».94 Depois, ainda em Maio, iniciando uma série de 

visitas às principais cidades do País, não acidentalmente àquelas onde estavam 
                                                 
92Entrevista a Frank Carlucci, Washington D.C., 26.10.2004 
93Entrevista a Herbert Okun, New York, 3.3.2006. Herbert Okun era o Deputy Chief of Mission (DCM) 
da Embaixada liderada por Frank Carlucci 
94Maria Inácia Rezola, O Conselho da Revolução…ob.cit., pp.79-81  
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sedeadas as regiões militares, bem como a alguns quartéis de elevada capacidade 

operacional. 

 A primeira destas visitas, destinadas a captar apoios político-militares, foi ao 

Porto onde o general apelou novamente à ordem e disciplina cívica. Segundo o relato 

feito para Washington pela sua Embaixada em Lisboa, o Presidente da República 

começou por expressar a «esperança de um novo Portugal – democrático, livre, com 

justiça social e onde todos os portugueses possam viver felizes e com mais dignidade», 

para logo em seguida voltar ao tema que dominou as suas intervenções anteriores: «a 

primeira grande escolha que o povo português tem de fazer é entre a liberdade interna 

ou a anarquia»; acto contínuo, «apelou à paz no País – nas empresas, nas ruas e nos 

espíritos -, sem a qual um novo Portugal não pode ser construído». Porém, denotando 

um crescente agravamento da situação portuguesa, Spínola foi mais longe neste 

discurso do que nos anteriores, afirmando que «as ideias democráticas do Movimento 

das Forças Armadas estavam a ser “criminosamente minadas” por forças contra-

revolucionárias, de diferentes sectores da nação, visando a destruição, a anarquia, o 

caos económico e o desemprego». E deixou um aviso: «se necessário, as Forças 

Armadas não hesitarão em usar o força para conter a violência». O resultado da 

iniciativa do general, tal como percepcionado pela Embaixada norte-americana, foi um 

sucesso, concluindo Stuart Nash Scott que a «maciça e entusiástica» demonstração 

popular, com «cerca de 100 mil pessoas», demonstrou «o enorme apoio que a Junta e a 

liderança pessoal de Spínola têm no País».95 

 A 31 de Maio o Presidente da República visitou Coimbra e o tom do discurso aí 

proferido foi idêntico ao do Porto, tendo abordado «o tema da lei e ordem» e enaltecido 

«o espírito liberal que inspirava o Movimento das Forças Armadas». Contudo, o 

aspecto mais relevante da sua intervenção foi a «referência pública ao fim do trabalho 

do MFA», facto que não era novo, mas sucedia pela primeira vez fora do âmbito militar 

denunciando para o resto do País e para o exterior a existência do conflito latente desde 

a noite de 25 para 26 de Abril. Disso mesmo se apercebeu Scott que informou 

imediatamente o Departamento de Estado: «esta é a primeira confirmação pública que 

temos de informações privadas segundo as quais o MFA está agora a ser dissolvido e os 

seus membros a regressar às suas tarefas normais. Interpretamos isto como 

representando um aumento da autoridade da Junta, embora estejamos em crer que a 

                                                 
95«Lisbon, 2172, May 30, 1974». www.archives.gov/aad/series-description.jsp 
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presença de vários líderes do MFA no Conselho de Estado se destine a proporcionar-lhe 

uma continuação da sua influência».96 

 No início de Junho ocorreu a terceira desta série de visitas presidenciais às 

principais cidades do País, com uma breve passagem por Tomar. E a ocasião foi usada 

por Spínola para inaugurar um conjunto de ataques ao PCP, denunciando a intenção do 

partido de Álvaro Cunhal de instaurar uma ditadura comunista em Portugal. Neste 

sentido, afirmou que «Portugal deve defender-se de ideologias ... que podem conduzir 

para regimes muito mais despóticos do que aquele que foi derrubado a 25 de Abril».97 

O tema dos extremismos e de novas ditaduras dominou os discursos 

subsequentes do general, durante os quais denunciou igualmente a infiltração das 

Forças Armadas por parte dos comunistas e da extrema-esquerda. A 6 de Junho, em 

Évora, defendeu que «o dever do Presidente é avisar para o perigo das tendências 

extremistas» e acrescentou: «não será permitido aos extremistas restaurar a ditadura em 

Portugal». Quatro dias depois, na Base Aérea de Ota, alertou os militares «para estarem 

alerta contra aqueles que tentam envolver as Forças Armadas na política para benefício 

de interesses políticos». E no dia 12, durante a visita ao Regimento de Infantaria das 

Caldas da Rainha, subiu mesmo o tom, alertando para «a existência de falsos 

portugueses que visam transformar os soldados em instrumentos de interesses 

políticos», classificando de «traidores do povo aqueles que, detendo actualmente 

posições de responsabilidade, advogam uma política de terra queimada que, primeiro, 

destruirá Portugal, de forma a construir outro Portugal sob as suas ruína e avisando: 

«As Forças Armadas têm de estar vigilantes contra esses homens».98  

No final do périplo de quinze dias de Spínola pelos principais centros militares 

do País a Embaixada dos EUA em Lisboa enviou para Washington um balanço da 

iniciativa que se nos afigura como uma boa conclusão acerca do seu alcance. Nele, 

Scott começou por escrever que «a dureza da linguagem usada nos avisos de Spínola 

contra os extremistas aumenta em cada discurso e começa a tornar-se claro que os 

objectos da sua preocupação são os extremismos de esquerda e não de direita». Para 

ele, «a preocupação de Spínola com a politização das Forças Armadas» era «genuína», 

uma vez que «o PCP e a maioria dos grupos de extrema-esquerda atribuíram alta 

prioridade à infiltração de militares, particularmente dos líderes do Movimento das 
                                                 
96«Lisbon, 2235, June 3, 1974». www.archives.gov/aad/series-description.jsp 
97«Lisbon, 2285, June 5, 1974». www.archives.gov/aad/series-description.jsp 
98«Lisbon, 2411, June 13, 1974» ; «Lisbon, 2446, June 14, 1974». www.archives.gov/aad/series-
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Forças Armadas (com um nível de sucesso impossível de determinar neste momento)». 

Deste modo, o Presidente da República não fazia mais do que reagir à ofensiva das 

forças extremistas e a sequência das suas intervenções públicas «obedecia a um plano» 

gizado com esse objectivo que, segundo o Embaixador, consistia no seguinte: «Spínola, 

com o apoio de Costa Gomes, estabelece em primeiro lugar um firme controlo sobre os 

militares, depois remodela o Governo Provisório de molde a aumentar a sua influência 

naquele. O terceiro passo ocorre perto das eleições do próximo ano quando Spínola irá 

criar uma força política alargada baseada no seu prestígio pessoal e concorrerá nas 

eleições como garante pessoal da soberania nacional contra os partidos que procuram 

dividir a nação». E Scott concluiu: «consideramos este cenário mais provável do que 

uma tomada do poder pelos comunistas».99 

O agravamento da tensão político-militar no País, bem como a escalada no tom 

dos discursos do general, tinha como pano de fundo as importantes evoluções que 

estavam a ocorrer, em simultâneo, na questão africana. A 17 de Maio iniciaram-se as 

negociações oficiais com os movimentos africanos que combatiam Portugal no 

Ultramar. Nesse dia, Mário Soares, na qualidade de ministro dos Negócios 

Estrangeiros, encontrou-se em Dakar com Aristides Pereira, secretário-geral do PAIGC, 

para acordar um cessar-fogo na Guiné-Bissau; contudo, a reunião foi inconclusiva, dada 

a intransigência daquele movimento em aceitar qualquer acordo sem o reconhecimento 

prévio por parte de Portugal da independência da Guiné e a ligação deste assunto à 

situação de Cabo Verde, prolongando-se as conversações até ao mês de Agosto, altura 

em que é assinado o acordo de Argel. Seguiram-se, no início de Junho, as negociações 

com a FRELIMO sobre o futuro de Moçambique que se dilataram até Setembro, 

ocasião em que foi celebrado o acordo de Lusaca, uma vez que o movimento, além de 

condicionar o acordo global ao negociado com o PAIGC, exigiu o reconhecimento 

público da independência e o exclusivo da representação do país.   

Esta dinâmica relativa ao futuro do Ultramar acentuou as divisões internas, 

verificando-se desde o primeiro momento a existência de várias visões portuguesas 

sobre o curso desejável da descolonização que se traduziram na existência de vias 

negociais paralelas. Ao mesmo tempo que Soares negociava com o PAIGC e com a 

FRELIMO, Spínola, por um lado, e o MFA, por outro, desenvolviam as suas próprias 

iniciativas com o intuito de controlar o processo e forçar a solução que sustentavam. 
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Sintomaticamente, a partir de Junho, o general dedicou uma parte importante 

dos seus discursos públicos à questão africana. No dia 12, a pretexto da cerimónia de 

posse dos Governadores-Gerais de Angola (Silvino Silvério Marques) e de 

Moçambique (Henrique Soares de Melo), o Presidente da República proferiu umas das 

suas primeiras intervenções de fundo sobre o assunto desde o golpe de Estado militar, 

deixando clara a sua posição: «não haverá imediata concessão de independência a 

nenhum território português em África, mas um processo por fases conducente à 

autodeterminação, sem uma data pré-determinada, mas com um implícito período 

relativamente longo». E Spínola apresentou mesmo um programa assente em quatro 

pontos: «(1) cessar-fogo; (2) reconstrução e desenvolvimento acelerado; (3) 

estabelecimento de instituições democráticas e aceleração da regionalização das 

estruturas políticas, económicas e sociais; (4) consulta popular (i.e., referendo)».100 

Esta posição do Presidente da República, para além de agravar o seu conflito 

com o MFA, originou um novo campo de tensão, desta feita com o ministro dos 

Negócios Estrangeiros que defendia soluções distintas para a África portuguesa. E o 

choque entre Spínola e Mário Soares escalou ao ponto do segundo ameaçar demitir-se 

do Governo. No telegrama enviado por Stuart Nash Scott para Washington no próprio 

dia do discurso do general e destinado a transmitir justamente o seu conteúdo, o 

Embaixador escreveu nos seus comentários finais: «a firmeza da posição de Spínola 

sujeitou o Governo português a uma tensão interna que pode intensificar-se se Soares, 

certamente sob protesto, aceitar esta linha, mas falhar em obter uma mudança da 

posição do PAIGC na questão do referendo na Guiné-Bissau. (…) se as negociações 

falharem, como parece provável, Soares, que havia aceite relutantemente seguir os 

termos de Spínola, pode sentir-se compelido a sair do Governo Provisório, pondo um 

fim à presente “lua-de-mel” política em Portugal».101  

Os factos sugeridos por Scott são reforçados pelo conteúdo da conversa ocorrida 

a 10 de Junho em mais um encontro do staff de Henry Kissinger que nos revela também 

que o conflito entre os dois dirigentes portugueses ascendeu ao ponto de Mário Soares 

ter solicitado o apoio dos alemães ocidentais, e através destes dos norte-americanos, 

para levar o general a ceder. A intervenção de Arthur Hartman durante a reunião foi a 

este respeito reveladora: - «O ministro alemão dos Negócios Estrangeiros avistou-se 

com Soares, em Lisboa, na passada Segunda-Feira. Voltou com a história de que Soares 
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está a ter dificuldades com o resto da Junta [de Salvação Nacional] porque sente que 

deve seguir o caminho do reconhecimento da independência [da Guiné-Bissau] e obter 

um acordo sobre isso como prelúdio às negociações (…). O que Van der Stoel nos 

pediu para fazer foi para dar-mos mais força ao lado de Soares para o salvar. Todos os 

socialistas na Europa são muito próximos de Soares e querem mantê-lo porque ele, 

aparentemente, ameaçou demitir-se a não ser que consiga obter a decisão certa nesta 

questão». Igualmente importante neste âmbito foi a revelação feita por Donald Easum, 

responsável pelo Departamento de Assuntos Africanos, que começando por referir que 

«os britânicos também têm conecções históricas, pessoais e políticas com os 

portugueses e Soares», acrescentou: - «o Governo trabalhista está muito interessado em 

apoiar Portugal (…) e está preocupado por nós não termos dado um sinal de qual é a 

nossa atitude relativamente ao que Portugal está a fazer». De resto, o diálogo revelou 

ainda a total passividade norte-americana perante os desenvolvimentos em curso na 

África portuguesa, tendo mesmo Easum questionado: - «devemos nós aplaudir os 

desenvolvimentos que estão agora a acontecer?». Mas as poucas indicações oficiais iam 

no sentido de Washington adoptar uma posição muito cautelosa relativamente ao 

assunto, ao ponto de o responsável pela desk de Assuntos Africanos informar que, 

segundo as recomendações de um relatório que estava praticamente concluído, o 

Departamento de Estado devia «fazer simplesmente uma discreta declaração, por 

exemplo num briefing do meio-dia»; e, ainda de acordo com o mesmo dirigente, até 

essa declaração tinha de esperar pelo encontro entre Kissinger e o ministro português 

dos Negócios Estrangeiros, em Otava, pois o Secretário de Estado afirmou que «não 

queria dizer nada até que tivesse visto Soares».102 

Os desenvolvimentos quanto ao futuro do Ultramar foram também centrais para 

os novos choques entre Spínola e o MFA por ocasião das assembleias de oficiais na 

Manutenção Militar, ainda que eles devam ser entendidos no âmbito mais lato da luta 

pelo poder em Portugal. Tratava-se no fundo de garantir o controlo do processo político 

português, sendo certo que quem o dominasse estava em condições de determinar o 

curso da descolonização. 

A primeira dessas assembleias aconteceu a 8 de Junho mas foi inconclusiva, 

dividindo-se os militares presentes sobre se o poder devia ser dado ao Presidente da 

República ou à Comissão Coordenadora do Programa. De igual modo, os oficiais não 
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se entenderam relativamente ao processo de descolonização, tendo as principais 

divergências surgido no caso de Moçambique na sequência de uma proposta 

apresentada pela CCP que determinava a aceitação da independência daquele território 

e a admissão da FRELIMO como único interlocutor nas negociações. 

Perante as profundas divisões manifestadas nesta reunião, Spínola convocou 

uma segunda assembleia de oficiais para 13 de Junho, igualmente na manutenção 

militar, durante a qual tentou forçar uma clarificação definitiva da situação; nesse 

sentido, exigiu um voto de confiança na sua pessoa, como condutor do processo de 

descolonização e como intérprete do Programa do MFA, e, em simultâneo, esforçou-se 

por fazer aprovar a tese do regresso dos “capitães” aos quartéis. Para suportar as suas 

intenções, procurou dramatizar a situação do País, fazendo-se para tal acompanhar dos 

ministros Sá Carneiro e Vasco Vieira de Almeida que traçaram um panorama muito 

pessimista da situação nacional, chegando mesmo o ministro sem pasta a advogar que a 

única saída para a crise era a declaração imediata do estado de sítio e a assunção do 

exercício do poder pelos militares. Tratou-se de um ultimato à coordenadora do MFA 

que, percebendo correctamente esse propósito do general, decidiu não aceitar as suas 

pretensões.103 

Este “braço de ferro” entre Spínola e o MFA acabou com a vitória dos 

segundos, dado com consequência políticas relevantes. Como escreveu Medeiros 

Ferreira, as reuniões da manutenção militar constituíram «(…) o acto de nascimento do 

Movimento das Forças Armadas como agente político determinante no processo 

revolucionário».104 De facto, a partir desta data, assistiu-se a uma crescente influência 

dos “capitães” no curso dos acontecimentos, quer na Metrópole, quer em Africa, 

acabando mesmo por prevalecer a sua visão para a descolonização. 

 Durante todo este período de tempo, os EUA «esperaram para ver» os 

desenvolvimentos da luta pelo poder em Portugal. E isto porque, para além do pouco 

interesse que Lisboa tinha para as equações globais da política externa de Washington e 

das consequências da participação do PCP no I Governo Provisório, a Administração 

Nixon não pretendia comprometer-se com um processo político de contornos incertos, 

quer quanto ao controlo do poder ao nível interno, quer relativamente à condução da 

questão africana. Consequentemente, o governo norte-americano optou por ignorar o 

                                                 
103Para um relato pormenorizado dos acontecimentos da manutenção militar, ver Avelino Rodrigues, 
Cesário Borga, Mário Cardoso, Portugal depois de Abril, Lisboa, Distribuição, 1976, pp.32-36 
104José Medeiros Ferreira, Ensaio Histórico sobre a Revolução do 25 de Abril…, ob. cit., p.74 
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conflito entre Spínola e o MFA, recusando mesmo os pedidos de apoio político e 

económico feitos pelo general; em resposta a uma solicitação de auxílio no âmbito das 

negociações em curso com o Banco Mundial para um possível empréstimo de 400 mil 

contos para fazer face a dificuldades nos bancos comerciais e na Caixa Geral de 

Depósitos, o Departamento de Estado afirmou considerar «inapropriado prometer apoio 

relativamente ao empréstimo do Banco Mundial a Portugal neste momento».105 

 Esta mesma atitude dominou o primeiro encontro entre Mário Soares e Henry 

Kissinger que ocorreu no âmbito de uma reunião interministerial da NATO, realizada a 

17 de Junho, no Canadá. Apesar dos esforços do responsável pela política externa 

portuguesa para garantir a aprovação de um plano de ajuda económica dos Estados 

Unidos a Portugal, o Secretário de Estado americano não deu muita esperança de uma 

resposta favorável.106 De resto, o encontro não correu bem, tendo Kissinger comentado 

mais tarde com os seus colaboradores: - «Soares não me impressionou como sendo um 

dos homens mais fortes que encontrei».107  

 Mas a política de «esperar para ver» teve a sua expressão máxima nos 

desenvolvimentos ocorridos no contexto do encontro entre Spínola e Nixon nos Açores, 

a 19 de Junho. Refira-se, desde logo, que o governo dos Estados Unidos não manifestou 

grande vontade em reunir-se com o general e que tal só aconteceu após o dirigente 

português ter solicitado os bons ofícios de Stuart Nash Scott e mediante a insistência 

deste último.108 Na realidade, a 11 de Junho, o Presidente da República chamou o 

Embaixador norte-americano a Belém para lhe pedir que arranjasse um encontro com 

Nixon nas Lajes, por ocasião da sua escala no regresso da visita ao Médio Oriente. 

Spínola pretendia transmitir-lhe que «ia assumir a direcção da política externa do 

executivo português e que sentia ser essencial discutir políticas e programas com Nixon 

o mais breve possível»; queria ainda esclarecer que o Governo Provisório parecia no 

exterior «ser mais à esquerda do que realmente era», acrescentando a este respeito, 

curiosamente, «pensar que ter um socialista como ministro dos Negócios Estrangeiros 

aumentou a possibilidade de ser mal entendido»; finalmente, e esta era a questão 

primordial, desejava expor-lhe «a sua política africana de resolução pacífica da guerra e 

de auto-determinação das províncias ultramarinas», sentindo que «era essencial falar 
                                                 
105«Outgoing Telegram, 40243, June 28, 1974». www.archives.gov/aad/series-description.jsp 
106João Hall Themido, Dez Anos em Washington…, ob. cit., p.193 
107«The Secretary´s Principals and Regionals Directors Staff Meeting», s.d, NA, SDR, Entry 5177, Caixa 
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108A este respeito, Stuart Nash Scott escreveu nas suas memórias: «Após consideráveis pedidos feitos por 
mim em telegramas o encontro foi conseguido», Notes on My Tour…, ob. cit., p.9 
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pessoalmente com o Presidente Nixon enquanto a implementação dessa política estava 

num estádio inicial».109   

 Apesar da realização do encontro, as reticências de Washington em 

comprometer-se com o general não foram removidas, o que pode ser comprovado pelo 

conteúdo do memorando elaborado pelo Departamento de Estado para Nixon, destinado 

precisamente a prepará-lo para a reunião com o homólogo português, onde se 

recomendou ao Presidente dos Estados Unidos «evitar apoiar qualquer proposta 

específica feita por Spínola relativa a autodeterminação dos territórios africanos» pois 

esperava-se que no encontro entre Mário Soares e Kissinger, no Canadá, o primeiro 

pedisse ao Secretário de Estado «apoio às suas ideias (diferentes) em relação ao mesmo 

assunto». De resto, segundo o documento, foi justamente este conflito com o ministro 

dos Negócios Estrangeiros na questão africana que levou Spínola a solicitar o encontro 

dos Açores para «garantir o apoio de Nixon para a sua política ultramarina».110 

  Dentro da linha de orientação preconizada neste memorando, o general 

encontrou pouca receptividade por parte do homólogo norte-americano que evitou fazer 

qualquer promessa concreta de apoio à sua política, quer para a Metrópole, quer para 

África. Segundo a versão publicada pela própria White House, Nixon ter-se-á limitado a 

assegurar-lhe, de modo muito genérico, que «teria não só a compreensão do Governo 

dos Estados Unidos, mas também, na medida das possibilidades, apoio» pois «um 

Portugal independente, livre e próspero» era «vital não apenas para a Aliança Atlântica 

como também para os interesses dos Estados Unidos».111 

Na obra País sem Rumo, Spínola apresentou a sua própria interpretação do 

encontro dos Açores. De acordo com o seu «relatório–resumo», ele inaugurou o debate 

esforçando-se por dar garantias aos aliados norte–americanos; para isso expressou «o 

seu desejo de reforçar as relações com os EUA», salientou «os objectivos 

eminentemente democráticos da Revolução» e, no referente à NATO, «afirmou 

peremptoriamente que Portugal continuaria ligado à organização e que respeitaria 

integralmente os compromissos militares assumidos». Voltando-se em seguida para o 

processo interno, Spínola explicou «a razão do aparecimento de um Governo Provisório 

de coligação e o significado da presença dos comunistas nesse Governo»; neste plano, 
                                                 
109«Lisbon, 2378, June 11, 1974». www.archives.gov/aad/series-description.jsp 
110«Outgoing Telegram, 28479, June 16, 1974». www.archives.gov/aad/series-description.jsp Como 
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Nixon nos Açores, porém, este memorando é anterior aos dois acontecimentos 
111Richard Nixon, Public Papers of the Presidents of United States, Washington D.C., U.S. Government 
Printing Office, 1974, p.537 
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«denunciou que tanto as Forças Armadas como o próprio Movimento Revolucionário 

se encontravam minados pelo Partido Comunista» e expressou «a sua preocupação pelo 

facto de a União Soviética estar apoiando financeiramente a subversão comunista em 

Portugal como irrefutavelmente o evidenciava o facto de o Partido Comunista ter 

acabado de receber da Rússia substanciais ajudas em dinheiro para fazer face à sua 

campanha eleitoral, de que resultara a atribuição de salários permanentes a grande parte 

dos seus membros». Já no campo geopolítico, «salientou a possibilidade de Portugal se 

transformar num país comunista e os reflexos desse facto na vizinha Espanha». 

Finalmente, solicitou o «auxílio americano» para «sustar o perigo comunista em 

Portugal», sublinhando que esse auxílio podia ser materializado da seguinte forma: 

-«Apoio económico–financeiro, domínio em que foi salientada a importância do 

Acordo das Lajes como instrumento eficaz para a concretização do referido auxílio e a 

necessidade do apoio da Banca Americana no fomento do desenvolvimento económico 

português;  

-Apoio à política externa portuguesa, nomeadamente na ONU, na defesa da actual 

política ultramarina. (…) Neste campo foi revelado o facto de o reconhecimento 

imediato da independência dos territórios africanos (…) [traduzir-se] numa vitória 

estratégica da União Soviética em África com reflexos no aceleramento do processo de 

sovietização do Mundo Ocidental; 

-Embargo da lei que proíbe a assistência a Portugal; 

-Reanálise da situação militar no Atlântico perante a possibilidade de implantação de 

um bastião comunista na Península Ibérica e da inerente cedência à União Soviética das 

posições estratégicas dos Açores e Cabo Verde; 

Em relação a África, solicitou ainda o apoio internacional dos Estados Unidos no 

sentido de a problemática da Guiné ser separada da dos restantes territórios». 

E o que disse Nixon? Segundo o «relatório–resumo», este «mostrou-se 

surpreendido com os reflexos da Revolução Portuguesa no processo político espanhol» 

e «reconheceu que teria de evitar-se, por todas as formas, a implantação do comunismo 

na Península Ibérica, afirmando que, para o efeito, Portugal poderia contar com a 

colaboração e o apoio solicitados e que, nesse sentido, iria accionar os órgãos da 

Administração, em ordem a ser encarado o auxílio financeiro a Portugal». A terminar, 

reafirmou «a garantia de apoio dos Estados Unidos da América à causa de um Portugal 
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Livre e Independente, que considerou vital para a Aliança Atlântica, para os EUA e 

para o povo português».112 

 Para além destes relatos oficiais do encontro, existem alguns testemunhos de 

protagonistas da época que ajudam a compreender melhor os temas abordados durante 

a conversa, apontando na sua maioria que esta foi dominada pela questão africana e 

muito em especial pelo futuro de Angola. Por exemplo, Manuel Monge, um oficial 

muito próximo do então Presidente da República, foi categórico ao dizer que Spínola 

pediu a Nixon «apoio para a descolonização de Angola»;113 já Costa Gomes afirmou: 

«Quando lhe perguntámos, ele disse que nos havia de explicar, mais detalhadamente, 

mas que realmente apenas haviam sido debatidos problemas referentes à NATO. Mais 

tarde, veio, no entanto, a saber-se que tinham sido tratadas questões relativas a 

Angola».114 

 Segundo se pode inferir do conteúdo de um documento enviado pelo 

Departamento de Estado a Nixon no dia anterior ao encontro também a questão de 

Cabo Verde foi abordada. Nele se dava conta de contactos feitos por Portugal (sem 

especificar) no sentido de saber se «os Estados Unidos consideravam as ilhas de Cabo 

Verde de importância estratégica»; em caso afirmativo, acrescentava-se, isso reforçava 

«a inclinação do próprio Governo português para considerar as ilhas como sendo 

estrategicamente vitais» o que influenciava «os portugueses nas suas negociações com 

o PAIGC no sentido de exigir que as ilhas sejam tratadas diferentemente do caso da 

Guiné».115 

 Apesar de a compreensão do total alcance deste encontro nos Açores ser 

dificultada pelo facto de Spínola e Nixon terem falado a sós, apenas com a presença de 

um intérprete, é certo que o Presidente dos EUA não se comprometeu com nenhuma 

decisão concreta, limitando-se a prometer vagamente apoio a «um Portugal 

independente, livre e próspero», deixando assim o general sozinho na sua luta pelo 

poder em Lisboa. 116 
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Lisboa, Editorial Notícias, 1998, pp.243-44. Esta versão foi confirmada por Herbert Okun na entrevista 
que nos concedeu. Entrevista a Herbert Okun, New York, 3.3.2006 
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 A este respeito importa sublinhar que Richard Nixon foi obrigado a resignar ao 

cargo de Presidente dos Estados Unidos no início de Agosto de 1974, na sequência do 

«caso Watergate», tendo sido substituído por Gerald Ford. Ou seja, durante o encontro 

nos Açores o pensamento de Nixon estava seguramente dominado pelos assuntos 

internos norte-americanos, para além de que o seu poder era já muito residual. Como 

sintetizou João Hall Themido, que esteve presente nas Lajes, tratou-se de «um encontro 

inútil entre dois presidentes caídos em desgraça».117  

 

7.Reagir timidamente às crises 

 A tendência visível desde as reuniões na manutenção militar, ou seja, a 

emergência do Movimento das Forças Armadas como agente político determinante no 

processo revolucionário, acentuou-se durante o mês de Julho, altura em que se assistiu a 

mais dois importantes choques entre Spínola e os “capitães”: a “crise Palma Carlos” e a 

aprovação da Lei 7/74. Na sequência destas duas crises, o general foi obrigado a aceitar 

um “Governo do MFA” e a abdicar do seu projecto para a África portuguesa. Estes 

acontecimentos provocaram um sobressalto em Washington, ampliado pela eclosão 

simultânea do conflito de Chipre cujos desenvolvimentos se relacionavam, 

indirectamente, com o caso português. Consequentemente, o governo dos EUA esboçou 

uma primeira reacção, ainda que tímida, ao curso do processo político de Lisboa. 

  A primeira desta série de crises – a “crise Palma Carlos” – teve por base uma 

iniciativa de Spínola e seus apoiantes, com destaque para Sá Carneiro, destinada a 

anular a Comissão Coordenadora do MFA, ou, no mínimo, a reduzir o seu poder, 

através da proposta ao Conselho de Estado de várias alterações à Lei 3/74. Não restam 

hoje dúvidas de que o general foi o mentor deste plano e que o mesmo surgiu na 

sequência de outras movimentações de militares “spinolistas”, ou próximos dele, como 

Galvão de Melo que se encontrou a 1 de Julho com Richard Post para lhe comunicar 

que «ia abandonar em breve a Junta para fundar um partido político do centro destinado 

a promover a eleição de Spínola como Presidente da República permanente», 

acrescentando que tudo obedecia a uma estratégia de poder resultante «de uma decisão 

conjunta de três membros da Junta de Salvação Nacional: o próprio, Spínola e Costa 

                                                 
117João Hall Themido, Dez Anos em Washington…, ob. cit., pp.176-77 
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Gomes». Galvão de Melo revelou ainda que ele seria «o vice-presidente desta nova 

estrutura de poder».118 

 Na lógica destas intenções, Palma Carlos, sintonizado com o Presidente da 

República, apresentou a 5 de Julho ao Conselho de Estado uma proposta de profunda 

alteração da estrutura constitucional provisória com o reforço dos poderes do Primeiro-

Ministro, a antecipação das eleições presidenciais para Outubro de 1974, a aprovação 

de uma Constituição Provisória por referendo popular (a realizar também em Outubro) 

e o adiamento das eleições legislativas para Novembro de 1976. A Constituição 

definitiva só entraria em vigor em meados de 1977.119 Os objectivos primordiais deste 

projecto eram óbvios: o reforço do poder de Spínola, que passava a ser o único actor 

político eleito por sufrágio popular, e o esvaziamento do MFA e do seu programa, 

através da aprovação da Constituição Provisória. 

 Percebendo que era o principal visado deste plano, o MFA reagiu de imediato, 

convocando uma reunião da Comissão Coordenadora para Penha de França, durante a 

qual não só rejeitou as propostas de Palma Carlos, como, pela primeira vez, encetou 

discussões sobre a possível institucionalização do “Movimento”.120 

 A 8 de Julho, o Conselho de Estado reuniu-se para votar as propostas de 

alteração à Lei 3/74, sendo o resultado inequívoco: o reforço dos poderes do Primeiro-

Ministro foi aprovado por unanimidade, mas as restantes propostas foram rejeitadas 

sem qualquer voto a favor.121 Em consequência deste desfecho, Palma Carlos demitiu-

se no dia seguinte e com ele saíram do Governo Sá Carneiro, Magalhães Mota, Firmino 

Miguel e Vasco Vieira de Almeida. 

 Deste modo, em menos de um mês, Spínola sofreu a segunda derrota 

significativa e não só não conseguiu fazer aprovar nenhum dos pontos essenciais para o 

reforço do seu poder como foi obrigado a ceder no processo de formação no novo 

executivo. Acto contínuo, na lógica deste “jogo de soma nula”, o MFA obteve uma 

importante vitória e acentuou a sua ascensão no processo político português, traduzida 

pela preponderância que adquiriu no II Governo Provisório. Também o PCP ganhou, 

ainda que parcial e indirectamente, com a promoção de Vasco Gonçalves no seio do 

verdadeiro poder político-militar. 
                                                 
118«Lisbon, 2782, July 13, 1974». www.archives.gov/aad/series-description.jsp Sublinhe-se a referência 
ao envolvimento de Costa Gomes neste plano; porém compete referir que não foi possível encontrar 
nenhum registo adicional que confirme esta versão de Galvão de Melo  
119Para mais detalhes, ver Freitas do Amaral, O Antigo Regime…, ob. cit., p.211 
120Avelino Rodrigues, Cesário Borga, Mário Cardoso, Portugal depois de Abril…, ob. cit., p.42 
121Freitas do Amaral, O Antigo Regime…, ob. cit., p.211 
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 A “crise Palma Carlos” despertou o governo norte-americano para a existência 

da luta pelo poder em Portugal, mas não provocou desde logo uma reacção, havendo 

mesmo a preocupação de garantir que os EUA não se envolviam nos acontecimentos de 

Lisboa. No dia seguinte à demissão do Primeiro-Ministro ocorreu mais uma reunião de 

Kissinger com o seu staff do Departamento de Estado onde, entre outros assuntos, 

foram analisadas as consequências da crise portuguesa e o diálogo então havido foi 

revelador das intenções do Secretário de Estado: 

«Mr. Hartman: - a situação portuguesa está também a tornar-se mais confusa. Alguns 

ministros demitiram-se, incluindo o Primeiro-Ministro. Parece que as coisas estão a 

transformar-se numa luta entre o próprio Spínola, que quer ter mais poder e dar mais 

poder aos ministros civis e “centristras” e os militares [do MFA] que o têm apoiado.  

Kissinger: - A minha previsão tem sido sempre que só há dois desenvolvimentos 

possíveis. Ou os militares tomam conta do poder ou a esquerda fá-lo-á. 

Mr. Hartman: - Há uma complicação adicional pois existem alguns elementos de 

esquerda no grupo militar. 

Kissinger: - Nós estamos fora disso? 

Mr. Hartman: - Tanto quanto sei. 

Kissinger: - Bem, diz-lhes para ficarem fora disso. Sabemos o suficiente para ter uma 

perspectiva? 

Mr. Hartamn: - Penso que não sabemos. 

Kissinger: - Bem, desde que estejamos fora disso. Pessoalmente, prefiro que um grupo 

centrista domine a situação. Mas não vejo que tipo de apoio poderá ter. 

Mr. Hartman: - Claramente terá que ter o apoio dos militares. 

Kissinger: - Aparentemente Soares continua no Governo. 

Mr. Hartman: - Sim. 

Kissinger: - Ele pertence a facção extremista? 

Mr. Hartman: Não. Mas ele está aparentemente à espera do seu momento, pois penso 

que esta é mais uma luta entre os dois ministros comunistas, um dos quais é o ministro 

do Trabalho, e os centristas.122 

 Percebe-se através desta conversa que os dirigentes dos Estados Unidos 

começaram a tomar consciência do agravamento da situação em Portugal, mas não só 

revelavam desconhecimento dos pormenores do processo político – ao ponto de Henry 

                                                 
122«The Secretary´s Principals and Regionals Directors Staff Meeting», July 10, 1974, NA, SDR, Entry 
5177, Caixa 4 
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Kissinger perguntar se Mário Soares pertencia à facção extremista -, como a sua 

principal preocupação era a de o seu país não se envolver nessa luta interna, merecendo 

destaque a insistência do Secretário de Estado para ficarem «fora disso». 

 Mas passados apenas dez dia após esta reunião a crise portuguesa agravou-se 

ainda mais com um novo choque entre Spínola e o MFA, desta feita no âmbito do 

processo de formação do II Governo Provisório. As primeiras divergências surgiram 

logo em torno da escolha do novo Primeiro-Ministro com o general a apresentar vários 

nomes – Palma Carlos, Firmino Miguel, Fontes Pereira de Melo, Neves Cardoso e 

Almada Freire – todos vetados pelo “Movimento”; em simultâneo, o Presidente da 

República recusou Melo Antunes, proposto pela Comissão Coordenadora. No final, 

acabou por ser escolhido Vasco Gonçalves que, segundo a versão de Spínola, foi 

proposto por Rosa Coutinho com a bênção de Costa Gomes.123  Também não foi 

pacífica a escolha dos restantes membros do novo executivo, tendo o general recusado 

vários nomes propostos pois, tal como o próprio escreveu mais tarde, se tivesse 

aprovado todos os nomes apresentados «ter-se-ia formado um Governo de cariz 

marcadamente comunista».124  

 A 18 de Julho, tomou posse o II Governo Provisório num clima marcadamente 

de conflito. Tratou-se, no essencial, de um executivo militar, dominado pelo MFA e 

com partidos políticos. Num total de dezassete ministros, oito eram militares que 

reforçaram assim consideravelmente o seu peso neste órgão de poder. Acresce que dos 

oito militares, cinco eram destacados dirigentes do MFA – Costa Brás, Costa Martins, 

Melo Antunes, Vítor Alves e Vasco Gonçalves -, pertencendo quatro à sua Comissão 

Coordenadora que ficou ainda com o cargo de Primeiro-Ministro. Quanto aos partidos 

                                                 
123Quanto à sugestão de Rosa Coutinho, Spínola escreveu: «(…)o Almirante Rosa Coutinho sugeriu 
discretamente a solução da crise com a nomeação do coronel Vasco Gonçalves para Primeiro-Ministro 
(…)». Já em relação à intervenção de Costa Gomes nesta escolha, escreveu: «O general Costa Gomes 
respondeu-me que mantinha de longa data relações pessoais com o coronel Vasco Gonçalves, que 
considerava um oficial muito inteligente e sensato e, no respeitante à sua formação política, assegurou-
me firmemente não ser comunista e que responderia pela sua fidelidade à linha democrática do Programa 
do Movimento», António de Spínola, País sem Rumo…, ob. cit., pp.171-72. Costa Gomes nega esta 
versão na entrevista a Maria Manuela Cruzeiro onde afirmou: «[o convite a Vasco Gonçalves] partiu do 
general Spínola, depois de ter convidado o Firmino Miguel que impôs a condição de o Sá Carneiro e de o 
Vasco Vieira de Almeida (…) integrarem o Governo. O Vieira de Almeida não aceitou e o general 
Spínola convidou o Fontes Pereira de Melo que lhe disse redondamente não. Depois convidou o 
brigadeiro Freire (…). Finalmente, convidou o Vasco, que aceitou. Soube do facto através da rádio (…)», 
Maria Manuela Cruzeiro, Costa Gomes, O Último Marechal, Lisboa, Editorial Notícias, 1998, p.238. 
Refira-se a este respeito que a versão de Spínola parece a mais provável uma vez que, como veremos 
mais adiante, o próprio Costa Gomes afirmou posteriormente ao Embaixador dos EUA em Lisboa que 
tinha sido ele a recomendar Vasco Gonçalves, assegurando-lhe ainda que ele não era um comunista, 
«Lisbon, 4227, October 1, 1974, www.archives.gov/aad/series-description.jsp  
124António de Spínola, País sem Rumo…, ob. cit., p.176 
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político, o PS manteve três ministros - Mário Soares, Salgado Zenha e Rui Vilar -, o 

PPD e o PCP ficaram com apenas uma pasta – Magalhães Mota e Álvaro Cunhal, como 

ministros sem pasta, respectivamente -, e o MDP/CDE saiu do Governo. 

 A evolução do processo político era evidente: Spínola voltou a perder, o MFA 

viu a sua posição ainda mais reforçada e a revolução virou à esquerda. Como sintetizou 

Josep Sánchez Cervelló: «Com o II Governo o fiel da balança do poder foi-se 

deslocando a favor do MFA, rompendo o equilíbrio de forças até então existente.125 

 

Quadro 2 

II Governo Provisório 

(17/7/74 – 30/9/74) 

 
Primeiro-Ministro                                           Ministro do Trabalho 

Vasco Gonçalves (Militar, MFA-CCP)             Costa Martins (Militar, MFA-CCP) 

Ministros sem Pasta                                      Ministro da Defesa Nacional       

Álvaro Cunhal (PCP)                                      Mário Firmino Miguel (militar) 

Joaquim Magalhães Mota (PPD)                    Ministro da Comunicação Social 

Ernesto Melo Antunes (Militar, MFA-CCP)    Sanches Osório (militar) 

Vítor Alves (Militar, MFA-CCP)                   Ministro do Equipamento Social e Ambiente 

Ministro dos Negócios Estrangeiros              José Augusto Fernandes (militar) 

Mário Lopes Soares (PS)                              Ministro das Finanças 

Ministro da Justiça                                      José Silva Lopes (independente)   

Francisco Salgado Zenha (PS)                      Ministro da Coordenação Interterritorial 

Ministro da Economia                                  António de Almeida Santos (independente) 

Rui Vilar (PS)                                                 Ministro da Educação e Cultura 

Ministro da Administração Interna             Vitorino Magalhães Godinho (independente) 

Costa Brás (Militar, MFA)                               Ministro dos Assuntos Sociais 

                                                                        Maria de Lurdes Pintassilgo (independente) 
 

 O discurso proferido pelo ainda Presidente da República no acto de posse do 

executivo foi sintomático da nova correlação de forças, bem como do ambiente de 

conflito prevalecente, aproveitando o general a ocasião para fazer a sua primeira alusão 

à “maioria silenciosa”. Afirmou ele: «Não podemos consentir que à sombra da 

liberdade se instalem ditaduras (…). Não se fez uma revolução para que o poder apenas 

passasse de um extremo a outro à custa do Povo Português. E não tenhamos, a tal 

                                                 
125Josep Sánchez Cervelló, A Revolução Portuguesa…, ob. cit., p.201 
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respeito, qualquer ilusão. Ou a maioria silenciosa deste País acorda e toma a defesa da 

sua liberdade, ou o 25 de Abril terá perdido perante o mundo, a História e nós mesmos, 

o sentido da gesta heróica de um povo que se encontrou a si próprio. E com esse 

desengano se esfumarão as nossas esperanças na democracia».126 

 Mais do que a própria queda de Palma Carlos, foi a nomeação de Vasco 

Gonçalves para o cargo de Primeiro-Ministro que sobressaltou o governo norte-

americano pois tinha recebido informações de que ele era comunista. Isso mesmo ficou 

claro durante uma das habituais reuniões de Henry Kissinger com o seu staff, realizada 

logo após a posse do II Governo Provisório e onde um dos temas em destaque foi 

justamente o novo executivo português. No início do encontro, Wells Stabler, do 

Departamento de Assuntos Europeus, relatou que o MFA se tinha oposto, com sucesso, 

à nomeação de Firmino Miguel para a chefia do Governo, apesar deste ser o nome 

preferido por Spínola, e que havia imposto para o lugar Vasco Gonçalves. Nesta altura, 

Henry Kissinger interrompeu-o: - «um amigo meu recebeu um telefonema desesperado 

de Madrid dizendo que ele é um comunista». Stabler ainda se esforçou por tranquilizar 

o Secretário de Estado: - «bem, a informação que temos da Embaixada é que ele é 

considerado à esquerda do centro. Há quem afirme que ele é supostamente um 

comunista e marxista, mas a Embaixada diz que não tem uma clara evidência disso». 

Mas Kissinger não ficou convencido: - «Alguma vez dissemos a Spínola que não 

ficaríamos muito contentes com um Governo comunista? Falámos com Spínola? A 

resposta de Stabler era reveladora de que os EUA não tinham nesta fase muitos 

contactos com os portugueses: - «bem, Scott falou algumas vezes com Spínola. O 

Presidente também o fez nos Açores. Mas neste ponto particular dos comunistas, penso 

que se deixou claro ao representante português na NATO que não estamos satisfeitos 

com a inclusão de um comunista no executivo». Mas as garantias de Stuart Nash Scott 

já não eram muito credíveis para o cada vez mais céptico Secretário de Estado: - «A 

Embaixada percebe isso – qual é a nossa preferência – ou está a fazer Ciência Política 

lá?».127 

 Crescentemente preocupado com os acontecimentos em Portugal, o responsável 

pela política externa norte-americana decidiu chamar o Embaixador em Lisboa a 

Washington para consultas. De resto, esta decisão resultou em larga medida das cada 

                                                 
126António de Spínola, Ao Serviço de Portugal…, ob. cit., pp.120-21 
127«The Secretary´s Principals and Regionals Directors Staff Meeting», sd, NA, SDR, Entry 5177, Caixa 
4 
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vez maiores divergências entre Kissinger e Scott, ampliadas justamente na sequência da 

constituição do II Governo Provisório. É que, ao contrário do Secretário de Estado, o 

diplomata não ficou alarmado com a viragem à esquerda em Portugal, como o prova o 

conteúdo do telegrama enviado para o Departamento de Estado no próprio dia da posse 

da equipa liderada por Vasco Gonçalves. Nele concluiu que o executivo ia «seguir com 

maior vigor o programa do MFA relativamente à democratização da vida política e 

social de Portugal» e que não havia «razões para acreditar que importantes interesses 

dos Estados Unidos viessem a estar em causa sob o regime de Spínola e Gonçalves».128  

 Na linha desta avaliação favorável, Scott defendeu que a melhor forma de 

combater o avanço dos comunistas em Portugal consistia no apoio dos EUA ao País, 

devendo este ser não só político, como económico. Segundo a síntese feita pelo próprio 

nas suas memórias: «se os Estados Unidos duvidavam da capacidade de Portugal lidar 

com os comunistas, deviam agir e ajudar – e o momento era agora e não depois das 

eleições. (…) se os Estados Unidos, o aliado mais poderoso de Portugal, deixassem que 

se soubesse que estavam a adiar apoio e ajuda a Portugal por temerem uma tomada do 

poder pelos comunistas, essa atitude podia muito bem transformar-se numa profecia 

infligida a si mesmo, causando exactamente o resultado que pretendia evitar».129 

Esta perspectiva de apoio dos EUA à transição democrática portuguesa foi 

sustentada pelo Embaixador praticamente desde o momento do golpe de Estado militar; 

nesta conformidade, logo a 8 de Maio, Scott chegou mesmo ao ponto de propor a 

Kissinger que visitasse Portugal como forma de manifestar a sua solidariedade com o 

processo de mudança de regime. No telegrama enviado para Washington nesse dia 

escreveu: «Se os seus planos de viagem permitirem, após a conclusão da sua presente 

viagem ao Médio Oriente, sugiro que considere uma breve escala em Lisboa no seu 

regresso a Washington. Este gesto significará a nossa aprovação da implementação de 

extensas liberdades pelo novo regime portugueses e da sua adopção da forma de 

autodeterminação para a África portuguesa.130 Todavia, a linha oficial do Departamento 

de Estado, com Henry Kissinger à cabeça, era justamente a oposta, facto que é 

paradigmaticamente comprovado pela resposta enviada de imediato para a Embaixada a 

esta proposta surpreendente: «tendo em consideração a continuação das incertezas em 

Lisboa sobre a formação do Governo Provisório, não recomendamos que o Secretário 

                                                 
128«Lisbon, 3030, July 18, 1974». www.archives.gov/aad/series-description.jsp 
129Stuart Nash Scott, Notes on My Tour…, ob. cit.,  pp.20-21 
130«Lisbon, 1825, May 8, 1974». www.archives.gov/aad/series-description.jsp 
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de Estado visite Lisboa nesta ocasião. Se o Secretario de Estado visitar Lisboa antes de 

estar instalado um Governo Provisório, tal só pode aumentar as especulações de que 

nós estamos de alguma maneira envolvidos no processo. Se, de facto, o Governo 

Provisório for formado antes da visita do Secretário de Estado e incluir comunistas, 

então a visita será vista como um sinal de que nós não temos problemas com a inclusão 

de comunistas [no Governo]».131 

Dado o agravamento da situação em Lisboa, bem como as crescentes 

divergências entre o responsável pela política externa dos Estados Unidos e o seu 

Embaixador em Lisboa, no próprio dia da tomada de posse do II Governo Provisório, 

Scott recebeu um telegrama convocando-o para consultas em Washington. O encontro 

com Kissinger ocorreu a 24 de Julho e o relato do seu conteúdo, fornecido pelo próprio 

diplomata, é revelador do pensamento prevalecente no Departamento de Estado: 

«[Kissinger] começou por me pedir a minha avaliação. Relatei-lhe os meus recentes 

encontros com três dos principais líderes portugueses e defendi que devíamos observar 

a actuação do novo governo antes de concluirmos que tinha havido uma forte viragem à 

esquerda. Ele não fez comentários directos, mas expôs demoradamente a sua 

preocupação com o problema da influência comunista em toda a bacia do Mediterrâneo. 

De modos diferentes, e em diversos graus, o problema era sério em Portugal, Espanha, 

França (…), Itália, e talvez Grécia (…). Ele sentia que a ascensão comunista ao poder 

em qualquer desses países poderia ter sérios efeitos em todos os outros. Ficou evidente 

que a sua profunda preocupação com Portugal não era baseada numa avaliação da força 

eleitoral dos comunistas, mas no facto de Portugal ser o único dos países enumerados 

que tinha incluído comunistas no Governo. Expliquei-lhe as razões dadas por Spínola e 

Soares, mas estas não o impressionaram muito. Instruiu-me para pedir uma audiência a 

Spínola e dizer-lhe que os Estados Unidos estavam muito preocupados com a influência 

comunista em Portugal e desaprovavam fortemente a presença de comunistas no 

conselho de ministros. Devia também dizer-lhe que, ao determinarem a sua acção 

futura, os Estados Unidos seriam bastante influenciados pela maneira como Portugal 

lidasse com esse problema».132 

Neste importante relato, incluído nas suas memórias, Scott acrescentou ainda 

uma nota final curiosa e clarificadora do sentido último do recado de Kissinger às 

autoridades portuguesas; segundo o Embaixador, «tendo a visão mental de ser expulso 

                                                 
131«Outgoing Telegram, 94898, May 8, 1974». www.archives.gov/aad/series-description.jsp 
132Stuart Nash Scott, Notes on My Tour…, ob. cit., pp.12-14  



 142

de Portugal por interferir nos seus assuntos internos», perguntou ao Secretário de 

Estado, «preto no branco», se o estava «a instruir para dizer ao presidente Spínola que 

tinha de despedir Álvaro Cunhal».133 

 Podemos então constatar que a preocupação primordial de Henry Kissinger era a 

presença do PCP no Governo português, ampliada com a nomeação de Vasco 

Gonçalves para Primeiro-Ministro, e que a sua inquietação não residia tanto na situação 

interna do País, mas no contexto mais vasto da Bacia do Mediterrâneo. Na sua 

perspectiva, o precedente português podia constituir uma ameaça para o resto da 

Europa do Sul; consequentemente, instruiu Scott para dizer a Spínola que a política dos 

EUA para a transição portuguesa dependia dos comunistas serem, ou não, afastados do 

executivo.  

 Importa sublinhar que as apreensões do Secretário de Estado foram ampliadas 

por uma causa exterior ao processo político português: a crise de Chipre. Na realidade, 

quatro dias antes do seu encontro com o Embaixador, eclodiu o conflito entre a Grécia 

e a Turquia que colocou o bloco americano perante um cenário estratégico 

crescentemente problemático no flanco sul da NATO, isto é no Mediterrâneo. Na zona 

oriental, com o conflito entre dois membros da organização de defesa do Ocidente e o 

início de um processo de mudança de regime em Atenas de resultado incerto. Na zona 

ocidental, com o aumento da influência do PCP em Portugal, com o problema do 

«Eurocomunismo» e a probabilidade de os partidos comunistas italiano e francês 

chegarem ao Governo e ainda com as incertezas quanto ao futuro de Espanha em 

vésperas de uma inevitável mudança política. Tudo somado, fazia temer pela perda do 

controlo da zona estratégica vital da bacia do Mediterrâneo, pondo em xeque a 

capacidade operacional da NATO. Como sintetizou correctamente o investigador 

Rainer Eisfeld: «o que levou o bloco EUA-Europa Ocidental a interessar-se pela 

evolução política portuguesa (…) foi a preocupação de estrategos políticos e militares 

por aquilo a que chamaram “o flanco sul da NATO a esboroar-se”. (…) A concentração 

naval soviética no Mediterrâneo e a pujança do partido comunista nesta região eram 

sentidas como duas lâminas de uma tesoura a fragmentar a coesão política da NATO e 

a pôr em perigo as suas comunicações militares. Parecendo o processo revolucionário 

em Portugal constituir uma ameaça a estes dois factores, rapidamente se viu atingido o 

                                                 
133Ibidem 
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limite para além do qual toda e qualquer alteração ao statu quo se tornava “tolerável” 

para a NATO».134 

 Certo é que, a partir de Julho de 1974, Portugal começou a preocupar o governo 

norte-americano, sobretudo pelas possíveis repercussões externas do seu processo 

político. Nesta conformidade, Washington esboçou uma reacção, ainda que tímida, 

decidindo enviar a Lisboa o general Vernon Walters, número dois da CIA, para uma 

missão de avaliação da situação no terreno. 

 Todavia, ainda antes da chegada de Walters ao País, ocorreram novos 

desenvolvimentos na luta interna pelo poder. Procurando tirar partido da sua vitória na 

“crise Palma Carlos”, a Comissão Coordenadora do MFA empenhou-se no reforço do 

seu poder militar e conseguiu impor a criação do Comando Operacional do Continente 

(COPCON) através do decreto-lei nº310/74, de 13 de Julho, sendo nomeado para 

comandante-adjunto Otelo Saraiva de Carvalho, graduado em brigadeiro, que assim 

iniciou o seu processo de ascensão político-militar, facto com importantes 

consequências num período posterior.135  

Praticamente ao mesmo tempo, o “Movimento” intensificou a sua pressão sobre 

Spínola na questão da descolonização, contando para tal com o apoio de toda a 

esquerda político-partidária e com a acção do MFA na Guine, Moçambique e Angola, 

conseguindo mesmo, no último território, forçar a demissão do Governador Silvino 

Silvério Marques.136 Isolado e em perda, Spínola foi obrigado a ceder uma vez mais ao 

aceitar a promulgação de Lei 7/74, de 27 de Julho, que determinou «o reconhecimento 

por Portugal do direito à autodeterminação dos povos» e a «aceitação da independência 

                                                 
134Rainer Eisfeld, «Influências Externas sobre a Revolução Portuguesa: o Papel da Europa Ocidental», 
em Eduardo Sousa Ferreira e Walter C. Opello Jr., Conflitos e Mudanças em Portugal: 1974-1984, 
Lisboa, Teorema, 1985, p.83 
135Importa sublinhar que esta versão não é consensual, havendo divergências sobre se o COPCON foi 
uma iniciativa do próprio Spínola ou uma imposição do MFA. Na lógica da evolução da balança de 
poderes do período defendemos aqui a segunda perspectiva, reforçada pelo testemunho de José Gomes 
Mota, um dos protagonistas directos dos acontecimentos: «Logo que a ofensiva militar de António de 
Spínola se revelou inequivocamente um perigo real para as actividades do Movimento, a Comissão 
Coordenadora reagiu, defendendo a ideia de que se tornava necessário criar um comando operacional 
unificado para o Continente, uma iniciativa de aparência puramente militar, mas que visava retirar a 
Spínola, em favor da Coordenadora, o controlo político-militar das unidades, desde que esse comando 
fosse atribuído a um oficial da inteira confiança do Movimento. (…) O Presidente da República, 
entendendo perfeitamente os objectivos da coordenadora, opôs-se frontalmente à criação desse comando 
unificado (…)», José Gomes Mota, A Resistência, O Verão Quente de 1975, Lisboa, Edições Jornal 
Expresso, 1976, pp.74-75  
136Silvino Silvério Marques foi afastado do cargo a 19 de Julho, sendo substituído por Rosa Coutinho, à 
época um oficial da confiança da Coordenadora do MFA e próximo do PCP   
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dos territórios ultramarinos» - era o fim do projecto federalista do general para a África 

portuguesa e a vitória da linha preconizada pelo MFA.137 

 Curiosamente, a Embaixada norte-americana fez uma avaliação bem distinta do 

significado da promulgação da Lei 7/74. Para Scott, quatro pontos eram claros: 

«a)Spínola abandonou a sua exigência de um referendo nas colónias; b)abandonou 

igualmente a ideia de uma confederação; c)Spínola aceita agora a independência como 

virtualmente o único resultado para os territórios ultramarinos; d)Spínola quer um 

cessar – fogo imediato». Para ele era igualmente inequívoco tratar-se de «uma cedência 

de Spínola por pressão do MFA». Porém, longe de considerar que o general foi de novo 

derrotado e, logo, enfraquecido, concluiu que «a popularidade de Spínola atingiu um 

novo máximo e o discurso [de reconhecimento do direito à independência] foi 

percepcionado como dando-lhe um lugar na história mundial à la De Gaulle».138 

 Foi justamente com o objectivo de obter uma avaliação mais pormenorizada 

desta situação portuguesa que Vernon Walters visitou Lisboa, a 19 de Agosto de 1974, 

a pedido de Kissinger. A sua missão consistia em conversar com os principais 

dirigentes portugueses, muito em especial com Costa Gomes com quem o director-

adjunto da CIA tinha boas relações desde os tempos em que trabalharam juntos no 

comando da NATO em Norfolk, mas também com Spínola, Vasco Gonçalves e Mário 

Soares, a fim de obter o máximo de informações e perceber o que se passava no País.139  

 Sobre o conteúdo dos contactos de Walters em Portugal existem apenas alguns 

testemunhos, como o de Mário Soares, que na sua entrevista a Maria João Avillez 

revelou que falou ao general americano «da pressão dos comunistas» para controlarem 

o poder em Lisboa e pediu-lhe «compreensão e apoio político» dos Estados Unidos, 

sobretudo que «não auxiliassem aventuras, nem se pusessem primariamente contra a 

                                                 
137A Lei 7/74 foi publicada no Diário da República, a 28 de Julho, com apenas três artigos. Os dois 
primeiros determinavam justamente o reconhecimento do direito à autodeterminação e independência dos 
territórios ultramarinos. Porém, Spínola conseguiu ainda introduzir um terceiro artigo determinando o 
seguinte: «compete ao Presidente da República, ouvidos a Junta de Salvação Nacional, o Conselho de 
Estado e o Governo Provisório, concluir os acordos relativos ao exercício do direito reconhecido nos 
artigos anteriores». Tratou-se de uma vitória de Pirro para o general pois, na realidade, a Lei 7/74 
determinou o curso da descolonização e no sentido inverso ao por si preconizado. Para um 
desenvolvimento deste tema ver, em especial, António de Almeida Santos, Quase Memórias, Do 
Colonialismo e da Descolonização, 1º vol., Lisboa, Casa das Letras, 2006, pp.263-74 
138«Lisbon, 3183, July 27, 1974»; «Lisbon, 3197, July 29, 1974». www.archives.gov/aad/series-
description.jsp  
139Entrevista a Herbert Okun, New York, 3.3.2006. A respeito do relacionamento entre Costa Gomes e 
Vernon Walters, Herbert Okun afirmou ainda: «[Walters] falou com o Costa Gomes pois gostava muito 
dele. Á época, nos EUA, o Costa Gomes tinha reputação de “esquerdista”, mas o Walters curou-o disso». 
Refira-se que Okun era muito próximo de Walters tendo servido com ele no Brasil antes do 25 de Abril 
e, posteriormente, nas Nações Unidas 
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revolução» e «contivessem os ultras em Espanha e na África do Sul» de molde a evitar 

«intervenções armadas» nos territórios portugueses, «tanto metropolitanos como 

africanos».140 Também Vítor Cunha Rego se encontrou com o director-adjunto da CIA 

e revelou o teor dessa conversa, merecendo destaque a ideia de que para o influente 

dirigente americano Costa Gomes era o actor-chave da transição portuguesa e a «figura 

que tinha mais hipóteses de persistir no poder com o apoio dos militares».141  

 No final desta missão, Walters elaborou um relatório para o governo dos EUA 

com a sua avaliação da situação em Portugal cujo teor é ainda desconhecido, havendo a 

este respeito indícios contraditórios. Por exemplo, a Embaixada portuguesa em 

Washington relatou para o Ministério dos Negócios Estrangeiros um encontro entre o 

seu adido de defesa e o general Walters durante o qual o último se mostrou optimista 

com a situação em Lisboa pois, embora reconhecendo que «havia problemas 

económicos», os «aspectos político e social eram positivos» e «o Partido Comunista era 

pequeno, embora organizado».142 Todavia, no sentido exactamente contrário vai o 

conteúdo do memorando elaborado por Henry Kissinger para o Presidente Ford, logo 

após os acontecimentos do 28 de Setembro, onde escreveu: «a situação é muito grave. 

(…) o general Walters, que regressou recentemente de uma visita a Portugal, concorda 

com a minha perspectiva».143 

 Certo é que no relatório final da sua missão a Portugal, o director-adjunto da 

CIA recomendou a mudança da equipa da Embaixada norte-americana em Lisboa, 

dizendo que «havia em Portugal um problema de primeira importância e uma 

Embaixada de segunda categoria»; acto contínuo recomendou a substituição de Stuart 

Nash Scott por Frank Carlucci.144 

 

7.O 28 de Setembro e o fim do ciclo de «esperar para ver» 

Apesar do sobressalto provocado pela viragem à esquerda em Portugal e pela 

formação de um Governo liderado por um comunista, pelo menos na óptica de 

Washington, os EUA limitaram-se a adoptar uma reacção tímida, preferindo continuar a 

                                                 
140Maria João Avillez, Soares…, ob. cit., p.351 
141Maria João Avillez, Do Fundo da Revolução…, ob. cit, pp.59-60 
142Arquivo Histórico Diplomático (doravante referido por AHD), PEA, nº541, 27 de Agosto de 1974 
143«Memorandum from Henry A. Kissinger to the Presidente», September 30, 1974, GFL, PCF, Caixa 10  
Para tentar esclarecer o real conteúdo do relatório elaborado por Vernon Walters foi feito um pedido 
desclassificação do documento à CIA, ao abrigo do Freedom of Information Act (FOIA) que, porém, foi 
recusado 
144Entrevista a Herbert Okun, New York, 3.3.2006 
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«esperam para ver» os desenvolvimentos do processo político português cujos 

contornos eram ainda muito incertos. Porém, a 28 de Setembro, o conflito entre Spínola 

e o MFA atingiu o clímax, obrigando a Administração norte-americana a operar uma 

primeira mudança na sua política para a transição democrática portuguesa. 

 Em rigor, a dinâmica conducente ao choque do 28 de Setembro iniciou-se ainda 

em Agosto, altura em que o Presidente da República, após ter perdido o controlo do 

processo de descolonização na Guiné-Bissau e Moçambique, tentou garantir para si a 

condução do caso angolano. Para isso, esforçou-se uma vez mais por alterar a 

correlação de forças, procurando reforçar o seu poder e enfraquecer a Comissão 

Coordenadora do MFA, quer novamente através da busca de apoios no seio das Forças 

Armadas, quer tentando granjear novos auxílios externos, como o de Mobutu com 

quem se encontrou na Ilha do Sal, a 15 de Setembro. 

 Deste modo, no início de Agosto, o general retomou as visitas às principais 

unidades militares do País, deslocando-se ao Regimento de Pára-quedistas de Tancos, 

aos Comandos da Amadora, ao COPCON e à Escola Prática de Infantaria de Mafra, 

subindo o tom dos seus discursos: «não é na demolição sistemática, não é na constante 

agressão ideológica, não é fomentando ódios, não é ofendendo gravemente as Forças 

Armadas e pondo em causa os princípios consagrados da ética militar que se constrói o 

futuro. Mas podeis ter confiança. O Chefe Supremo das Forças Armadas é o mesmo de 

sempre e não se desviará da sua ética militar, que é, afinal, a ética da Pátria. Não 

suportaremos que algum português duvide das intenções das Forças Armadas. Foram 

elas que se bateram no Ultramar e que fizeram o 25 de Abril; e continuarão hoje a 

defender a Pátria com a mesma determinação».145  

Simultaneamente, os “spinolistas” elaboraram um abaixo-assinado contra a 

Comissão Coordenadora do MFA, que ficou conhecido por «Documento Hugo dos 

Santos-Engrácia Antunes», onde se defendia que o Programa do Movimento das Forças 

Armadas não estava «a ser respeitado», dado verificar-se: «a)A realização de reuniões 

clandestinas, entre as quais figura como particularmente grave a realizada na noite de 7 

para 8 de Agosto, em que se puseram em causa a autoridade e os cargos 

desempenhados por altas patentes da vida nacional; b)A existência de uma Comissão 

Coordenadora, não prevista no Programa do Movimento das Forças Armadas e que por 

vezes tem funcionado como um grupo de pressão junto dos órgãos de soberania e dos 

                                                 
145Discurso de Spínola no Regimento de Pára–quedistas de Tancos, 2 de Agosto de 1974, em António de 
Spínola, Ao Serviço de Portugal, ob.cit., pp.155-56 
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ligados às Forças Armadas, e que arvorando-se em porta-voz do mesmo Movimento, 

vem vinculando o mesmo às suas próprias concepções; c)Que a mesma comissão é 

actualmente ilegítima, por não ser democraticamente representativa do Movimento das 

Forças Armadas (…)». E, perante estas considerações, o texto exigia de forma 

inequívoca a «extinção da Comissão Coordenadora das Forças Armadas».146 A 

iniciativa teve uma adesão expressiva, mas acabou por ser esvaziada pela acção de 

Costa Gomes que, após ter assinado o documento num momento inicial, recuou e 

enviou para todas as unidades militares uma circular «condenando a campanha de 

insinuações e boatos, dirigidas contra os militares que se distinguiram no 25 de 

Abril».147 

 Segundo Josep Sánchez Cervelló, por esta ocasião, Spínola tentou ainda 

executar um plano paralelo destinado a decapitar a direcção da Coordenadora do MFA, 

pedindo a Alpoim Calvão para eliminar Vasco Gonçalves e Melo Antunes. A este 

respeito, o historiador catalão escreveu: «Para acabar com o cerco a que lhe submetia o 

MFA, o general Spínola pensou decapitar a sua direcção por meio de acções terroristas. 

Com esse objectivo contactou o comandante Apoim Calvão que tinha sido chefe de 

Operações Especiais na Guiné quando Spínola era governador. Calvão diria: 

“Entrevistámo-nos na Parede (…). Fui encontrá-lo muito apreensivo. Disse-me que 

estava rodeado de traidores e pediu-me ajuda para eliminar dois membros da CC 

(Vasco Gonçalves e Melo Antunes), mas pouco tempo depois mandou-me suspender a 

operação, indicando que tudo se resumia a neutralizar Costa Gomes que era o 

verdadeiro traidor e quem manejava a CC».148 

 Finalmente, o Presidente da República procurou novamente garantir apoios 

externos, muito em especial com vista ao controlo do processo de descolonização de 

Angola, encontrando-se para tal com Mobutu, na Ilha do Sal, a 15 de Setembro. Tal 

como havia acontecido com Nixon, a conversa com o líder zairense realizou-se a sós, 

apenas se conhecendo acerca do seu conteúdo a versão de Spínola, segundo a qual 

obteve do seu homólogo a promessa de que «o Governo do Zaire não interviria no 

processo de descolonização de Angola, especialmente no enclave de Cabinda, e de que 

                                                 
146Cit em José Gomes Mota, A Resistência…, ob.cit., pp.28-29.  
147Avelino Rodrigues, Cesário Borga, Mário Cardoso, Portugal depois de Abril…, ob.cit., p.49 
148Josep Sánchez Cervelló, A Revolução Portuguesa…, ob. cit., p.205. Este relato é feito com base na 
entrevista concedida por Alpoim Calvão ao historiador catalão 
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seriam efectuadas diligências junto de Holden Roberto com vista a um próximo 

encontro e à imediata suspensão das acções armadas».149 

 A rápida reacção da Coordenadora do MFA junto das unidades militares e, 

sobretudo, a posição assumida por Costa Gomes no contexto do «Documento Hugo dos 

Santos-Engrácia Antunes» de apoio às posições do “Movimento”, impediram Spínola 

de garantir o reforço do seu poder seio das Forças Armadas. Consequentemente, o 

general procurou alterar a correlação de forças através da mobilização da «maioria 

silenciosa». 

 A 10 de Setembro, no discurso proferido na cerimónia oficial de 

reconhecimento da independência da Guiné, Spínola apelou pela segunda vez à 

«maioria silenciosa do povo português» que tinha de «despertar e de se defender 

activamente dos totalitarismos extremistas que se digladiam na sombra»; para ele, tinha 

«chegado o momento de o País acordar» e «de se assumirem e exigirem 

responsabilidades, saneando por igual o dirigente inepto ou corrupto, o funcionário 

venal, o trabalhador parasita e improdutivo e o político oportunista, autocrático ou 

demagogo».150 

 Nesse mesmo dia, dirigentes de vários partidos situados à direita do espectro 

político português reuniram-se em casa de Santos Machado, um dos líderes do plano 

“spinolista” conjuntamente com Galvão de Melo, e elegeram a comissão coordenadora 

da manifestação da «maioria silenciosa». Esta iniciativa surgiu na sequência da 

aproximação de Spínola aos grupos de extrema-direita, iniciada ainda em Julho, através 

de várias reuniões entre o general e os representantes do Movimento Federalista 

Português (MFP), do Partido Trabalhista Democrático Português (PTDP), do Partido 

Liberal (PL) que, estimulados pela presidência de república, coligaram-se na Frente 

Democrática Unida (FDU) com o intuito de fornecer a Spínola um suporte partidário à 

sua estratégia de mobilização da «maioria silenciosa». Importa salientar que o PS, o 

PPD e o CDS, embora contactados, não aceitaram participar na manifestação, 

                                                 
149António de Spínola, País sem Rumo…, ob.cit., p.322. A este respeito escreveu Almeida Santos: «O 
encontro com Mobutu enquadrou-se numa política de “contactos com países vizinhos”. Utilizando os 
bons-oficios do presidente do Grémio Literário, estabeleceu contactos com o Presidente da Costa do 
Marfim, Houphouet-Boigny. Encontrou-se ainda, no aeroporto de Lisboa, com o Presidente do Senegal 
Leopold Senghor e, se não erro, ainda com o encarregado das relações internacionais da UNITA, de 
nome Sangumba. António de Almeida Santos, Quase Memórias…, ob.cit., p.303 
150António de Spínola, País sem Rumo…, ob.cit., pp.179-80 
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deixando-a reduzida ao apoio de pequenos grupos radicais de direita sem real expressão 

popular.151  

 Na noite de 18 para 19 de Setembro iniciaram-se os preparativos para a 

manifestação, tendo sido afixados nas ruas de Lisboa cartazes alusivos à sua realização, 

apresentando-a como de apoio ao Presidente da República. Pouco tempo depois, os 

comunistas reagiram; durante a madrugada, brigadas do PCP e do MDP/CDE rasgaram 

os anúncios da «maioria silenciosa» e envolveram-se em confrontos com elementos do 

Partido do Progresso. E no comício realizado na Amadora, Álvaro Cunhal avisou: «Se a 

reacção aguça os dentes e se prepara para morder, é necessário partir-lhos antes que 

morda!».152 

 A partir de 26 de Setembro os acontecimentos precipitaram-se. Nesse dia, a 

comissão coordenadora da manifestação organizou dois eventos de apoio ao Presidente 

da República com o intuito de demonstrar a sua força e testar a sua capacidade 

mobilizadora: primeiro, o Concurso Internacional Hípico, durante o qual aclamou 

Spínola, entregou-lhe um cartaz da «maioria silenciosa» e ignorou Costa Gomes; 

segundo, a corrida de touros anual da Liga dos Combatentes, onde o general foi de 

novo vitoriado e Vasco Gonçalves apupado. Já de madrugada, após terem-se verificado 

confrontos com manifestantes da extrema-esquerda, a comissão organizadora emitiu 

um comunicado afirmando: «Estão definidos os dois campos. Realizou-se ontem o 

primeiro acto da nossa grande manifestação».153 

 Menos de 24 horas após estes episódios, Spínola convocou uma reunião da JSN, 

com a presença de Vasco Gonçalves, destinada a forçar a demissão do Primeiro-

Ministro; em simultâneo, segundo alguns testemunhos, pretendeu garantir o apoio da 

Junta de Salvação Nacional à declaração do estado de sítio.154  Porém, não conseguiu 

obter nenhum dos seus propósitos, tendo havido apenas acordo quanto à decisão de se 

fazer um comunicado ao País, redigido e lido por Vasco Gonçalves, onde se exigia o 

levantamento das barricadas erguidas à entrada de Lisboa com o intuito de impedir a 

realização da manifestação.155 Logo em seguida, o Presidente da República reuniu-se 

                                                 
151Boaventura de Sousa Santos, O Pulsar da Revolução, Lisboa, Afrontamento, 1997, p.142 
152Avelino Rodrigues, Cesário Borga, Mário Cardoso, Portugal Depois de Abril…, ob.cit., p.86 
153Boaventura de Sousa Santos, O Pulsar da Revolução…, ob.cit., p.148 
154Avelino Rodrigues, Cesário Borga, Mário Cardoso, Portugal depois de Abril…, ob.cit., pp.88-89 
155O comunicado referia que o Governo Provisório tinha conhecimento que estavam «montadas 
barricadas» em «diversos pontos do País e sobre os acessos a Lisboa» para «impedir o trânsito de 
veículos» que transportavam pessoas que se dirigiam a Lisboa «para tomarem parte na manifestação» e 
acrescentava que essas barricadas deviam ser «levantadas imediatamente», cit em Sanches Osório, O 
Equívoco do 25 de Abril, Lisboa, Intervenção, 1975, p.134  
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com o Conselho de Ministros a quem traçou um quadro catastrófico da situação do 

País, responsabilizando por isso o PCP, em especial Álvaro Cunhal, e o Primeiro-

Ministro, insistindo na sua demissão; indo mais longe, tentou ainda obter garantias do 

executivo de que seriam tomadas as medidas necessárias para a realização efectiva da 

manifestação da «maioria silenciosa», deparando-se, porém, com a recusa da maioria 

dos ministros em aceder às suas exigências. 

 Na noite de 27 para 28 o PCP e a Intersindical mobilizaram os seus militantes 

para os principais pontos de acesso a Lisboa, barricando-os e impedindo assim a 

entrada na capital dos apoiantes da manifestação vindos do Norte e Centro do País. A 

este respeito confessou posteriormente Álvaro Cunhal: «Entretanto, toda essa 

gigantesca operação [do 28 de Setembro] foi derrotada, no próprio momento da sua 

acção final, por igualmente gigantesca mobilização das massas populares, tendo como 

principais e, muitos casos, únicos promotores, organizadores e dinamizadores o PCP e 

o movimento sindical unitário».156 Esta acção foi em muitos casos desenvolvida 

conjuntamente com militares do COPCON que, desde o dia 21, tinha planeada para a 

noite anterior ao evento da «maioria silenciosa» uma grande “operação stop”, num 

círculo de 100 quilómetros à vota de Lisboa, com a alegada finalidade de apreender 

armas.157 

 Ainda nessa madrugada, reuniram-se em Belém todos os principais líderes 

militares – Presidente da República, Primeiro-Ministro, CEMGFA, ministro da Defesa 

e comandantes do COPCON, GNR e PSP. Vasco Gonçalves foi o principal alvo das 

pressões do “spinolistas” que tentaram forçar a sua demissão, uma vez mais sem 

sucesso.158 Também em vão, os apoiantes do Presidente da República procuram retirar 

Otelo do COPCON mas, por pressão da Coordenadora do MFA, foram obrigados a 

recuar.  

                                                 
156Álvaro Cunhal, A Verdade e a Mentira na Revolução de Abril, Lisboa, Avante!, 1999, p.154 
157Otelo Saraiva de Carvalho, Cinco Meses que Mudaram Portugal, Lisboa, Portugália Editora, 1975, 
p.14. Otelo acrescentou a este respeito: «(…)o que as forças militares capturaram e levaram para os 
quartéis foi na base de caçadeiras, matracas, pistolas, armas brancas, etc., incluindo nestas punhais, facas 
de ponta-e-mola e catanas. Em números posso referir 636 caçadeiras, 88 pistolas, 240 matracas, e 
congéneres, 8400 cartuchos de munições diversas e umas 25 pistolas de alarme. Tudo, portanto, 
armamento menor»  
158Vasco Gonçalves recusou demitir-se, afirmando: «Não estou aqui por mim, mas porque há uma coisa 
que é muito mais forte que todos vocês, que me escolheu e me propôs, que é o Movimento das Forças 
Armadas. Estou aqui apenas por decisão do Movimento, que em mim confia, e que não me demito de 
forma nenhuma», cit em Avelino Rodrigues, Cesário Borga, Mário Cardoso, Portugal depois de Abril…, 
ob.cit., pp.89-92. 
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Tudo somado, na véspera da manifestação da «maioria silenciosa», Spínola viu 

goradas todas as suas pretensões: foi impotente para desmontar as barricadas populares, 

teve de recuar na sua pretensão de afastar Otelo do COPCON, não conseguiu forçar a 

demissão de Vasco Gonçalves e viu-lhe negada a possibilidade de decretar o estado de 

sítio. Consequentemente, na manhã do dia 28, a Comissão Coordenadora do 

Movimento das Forças Armadas passou à ofensiva e, após reunião com o Primeiro-

Ministro e os ministros militares, elaborou um documento exigindo a «demissão 

imediata de Galvão de Melo, Jaime Silvério Marques, Diogo Neto, da JSN, e de 

Sanches Osório, do Governo Provisório» e a limitação da «actividade do Presidente da 

República à sua esfera de acção».159 

O Presidente da República ainda tentou resistir, recusando-se a aceitar o 

“ultimato” do MFA e insistindo na demissão de Vasco Gonçalves; porém, perante a 

ameaça da Coordenadora de «pôr o 25 de Abril sobre rodas», ou seja, «preparar a 

entrada em acção das unidades, se tal fosse necessário», o general cedeu finalmente, 

desconvocando a manifestação através de um comunicado onde agradecia «a intenção 

de apoio da “maioria silenciosa”, mas declarava que «neste momento a manifestação 

não seria conveniente».160 

 Uma vez mais Spínola foi derrotado pelo MFA na luta pelo poder em Portugal 

e, forçado a ceder em toda a linha, demitiu-se. Antes, porém, ainda equacionou adoptar 

medidas extremas, como solicitar uma intervenção da NATO ou uma acção militar de 

Espanha, tendo chegado a procurar para o efeito o apoio da Embaixada dos EUA em 

Lisboa. Segundo o relato feito por Stuart Nash Scott para o Departamento de Estado, na 

madrugada de 28 de Setembro «um emissário do Presidente Spínola, Abel Pinheiro», 

telefonou para o seu «velho amigo» Embaixador do Brasil, general Carlos Alberto 

Fontoura, descrevendo-lhe a situação no Palácio de Belém como «muito confusa, com 

Spínola transtornado, Galvão de Melo violento (dando murros na mesa) e Costa 

Gomes, como sempre indeciso» e pedindo-lhe para «actuar como intermediário» junto 

de Richard Post para o «convencer a ir ao Palácio de Belém (presumivelmente pela sua 

amizade com Galvão de Melo)». Na sequência do contacto da chancelaria brasileira, 

Scott convocou para a sua residência um encontro com o intuito de decidir a actuação 

norte-americana, contudo, no início da reunião foi informado que Abel Pinheiro tinha 

telefonado uma segunda vez ao Embaixador do Brasil «cancelando o pedido para o 

                                                 
159Ibidem 
160Ibidem 
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D.C.M norte-americano contactar Spínola»; Pinheiro disse ainda que o Presidente da 

República e parte do Conselho de Estado tinham estado reunidos a «considerar três 

alternativas para prevenir uma iminente tomada “legal” do Governo português pelos 

comunistas», sendo elas: «Spínola pedia asilo em Espanha e procurava obter o 

reconhecimento do Governo Provisório no exílio aí estabelecido; pedia-se à NATO que 

interviesse militarmente em Portugal; pedia-se a Espanha que interviesse militarmente 

em Portugal através da invocação do Pacto Ibérico que obrigava ambas as partes a 

assistir a outra para repelir uma agressão (sendo neste caso a agressão o fornecimento 

de armas soviéticas aos comunistas)». Por fim, cerda das 15 horas, «Pinheiro voltou a 

encontrar-se com o Embaixador brasileiro», contando-lhe que «Spínola tinha atingido 

agora um estádio de desespero, concluindo que não tinha outra escolha que não fosse 

demitir-se de Presidente».161 

 A 30 de Setembro, Spínola leu perante o Conselho de Estado, e com transmissão 

directa pela televisão, o seu discurso de demissão num tom especialmente dramático, o 

que não deixou de ser registado no exterior do País. Começando por referir a sua «mais 

funda preocupação» com «a crescente deterioração do clima social, económico e 

político» do país, acrescentou que tal se devia à «desvirtuação do ideário» do 

Movimento das Forças Armadas cujo programa estava a «evoluir no quadro de uma 

acção política tendente (…) à sua própria neutralização, em verdadeiro clima de 

inversão de uma moral cívica» à margem da qual era «impossível a prática da 

democracia e da liberdade». Na sua opinião, tal era desde logo visível na política 

ultramarina e no processo de descolonização, ambos «deturpados» com a «intenção 

deliberada de os substituir por medidas antidemocráticas e lesivas dos reais interesses 

das populações africanas»; mas também ao nível do processo político na metrópole 

onde o objectivo de «promover a harmonia entre todos os credos políticos» era 

impossível de alcançar dado que, por um lado, «os chefes declarados de alguns partidos 

políticos» apelavam «ao bom senso», e, por outro, «os respectivos grupos de acção» 

enveredavam «pela via da coação psicológica através dos grandes meios de informação, 

e até da violência» em «flagrante negação da liberdade e a pretexto da insinuação 

caluniosa logo lançada sobre os seus oponentes». Percebia-se nas entrelinhas destas 

palavras que Spínola, embora sem nunca o referir directamente, pretendia atribuir as 

culpas principalmente ao Partido Comunista pelo que dedicou a parte final do seu 

                                                 
161«Lisbon, 4185, September 29, 1974. www.archives.gov/aad/series-description.jsp  
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discurso ao reforço desta ideia, afirmando ter concluído «ser inviável a construção da 

democracia sobre o assalto sistemático aos alicerces das estruturas e instituições por 

grupos políticos cuja essência ideológica ofende o mais elementar conceito de 

liberdade».162 

 Os acontecimentos do 28 de Setembro significaram uma decisiva oscilação da 

balança de poderes a favor do MFA, em especial do seu sector mais à esquerda, que 

reforçou a condição de epicentro da nova ordem político-militar. Desde logo, com a 

saída de cena de Spínola e a sua substituição por Costa Gomes, o que significou o fim 

definitivo do projecto presidencialista-federalista para a Metrópole e para África. 

Depois, com o início do processo de institucionalização do Movimento das Forças 

Armadas através da criação do «Conselho dos Vinte» e da Assembleia do MFA. 

Também com a formação do III Governo Provisório no seio do qual o “Movimento” 

ganhou posições, quer através do reforço do poder de Vasco Gonçalves, quer no 

aumento do número de ministérios. Ainda ao nível da JSN, onde a esquerda militar 

passou pela primeira vez a constituir a maioria com o afastamento de Jaime Silvério 

Marques, Galvão de Melo e Diogo Neto. Finalmente, com a reestruturação do Conselho 

de Estado, que acompanhou o sentido da ocorrida na Junta. 

 Ao nível civil o PCP foi o grande vencedor. Sobretudo porque tinha a cobertura 

do sector agora preponderante no MFA, mas também devido à liderança demonstrada 

ao nível da mobilização popular por ocasião das barricadas erguidas nos acessos a 

Lisboa. Acto contínuo, Álvaro Cunhal percebeu que tinha a força necessária para 

avançar mais rapidamente na execução da sua estratégia de tomada de poder e decidiu 

fazê-lo a partir do seu VII Congresso Extraordinário, realizado a 20 de Outubro de 

1974, durante o qual eliminou a expressão «ditadura do proletariado» do programa do 

partido e propôs uma «Plataforma de Emergência» assente em sete pontos que foram 

quase integralmente aplicados após o 11 de Março, como sejam: a liquidação do poder 

económico dos monopólios e dos latifundiários; a nacionalização de sectores–chave da 

economia; o saneamento do Estado; a reorganização das forças militarizadas e policiais; 

a descolonização, com o favorecimento MPLA em Angola; a limitação das eleições, 

                                                 
162António de Spínola, Ao Serviço de Portugal, ob.cit., pp.211-15 
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introduzindo a hipótese de MFA ter eleitos seus; a institucionalização do MFA e a 

“unicidade sindical”.163 

Os acontecimentos do 28 de Setembro, a demissão de Spínola, o seu discurso 

«em tons sombrios» na televisão e o início da deriva à esquerda do processo político 

português provocaram a primeira reacção «rápida e forte» do governo norte-americano 

no contexto da transição portuguesa.164  

De resto, Washington começou a receber desde cedo informações acerca dos 

eventos que conduziram ao choque do dia 28, muito devido à existência de uma relação 

próxima entre Richard Post e Galvão de Melo, um dos principais organizadores da 

«maioria silenciosa».165 Alguns dias antes da data prevista para a realização da 

manifestação, o militar português almoçou com Scott na sua residência oficial e, 

segundo o testemunho do Embaixador, revelou com «espantosa franqueza» que era um 

«dos líderes da “maioria silenciosa”» e esperava reunir «500 mil manifestantes pró-

Spínola».166 Indo mais longe, Galvão de Melo, confessou os propósitos da iniciativa: «o 

regresso à fórmula original de Spínola para a descolonização (isto é, referendo com 

uma variedade de opções, incluindo independência, mas também federação com 

Portugal»; e acrescentou que o objectivo não era «alterar o acordo sobre a fórmula de 

descolonização de Moçambique, mas garantir a via referendária em Angola».167 Ou 

seja, segundo revelou Galvão de Melo ao Embaixador norte-americano, a intenção 

primordial da manifestação da «maioria silenciosa» era garantir a prevalência do 

projecto de Spínola para Angola.168 

 No mesmo telegrama onde relatou para o Departamento de Estado a sua 

conversa com Galvão de Melo, Scott elaborou uma análise prévia das possíveis 

consequências da iniciativa da «maioria silenciosa» e a sua avaliação era pessimista. 

Para ele «a tentativa de levar a cabo uma grande manifestação pró–Spínola num 
                                                 
163José Medeiros Ferreira, Ensaio Histórico…, ob. cit, p.98. Medeiros Ferreira sublinhou justamente a 
importância do VII Congresso Extraordinário do PCP ao nível da táctica do partido referindo que esta 
«sofreu uma inflexão radical (…) no sentido de uma acção orientada para a tomada revolucionária do 
poder» 
164Stuart Nash Scott, Notes on My Tour…, ob. cit., p.17 
165Nas suas memórias, Scott refere-se a Galvão de Melo como «um bom companheiro de caça à raposa» 
do D.C.M. da Embaixada, Richard Post . Stuart Nash Scott, Notes on My Tour…, ob. cit., p.15 
166Ibidem 
167«Lisbon, 4064, September 20, 1974. www.archives.gov/aad/series-description.jsp   
168A este respeito, refira-se que quatro dias antes do 28 de Setembro, o adido diplomático de Spínola, 
João Diogo Nunes Barata, almoçou com Stuart Nash Scott e disse-lhe que Spínola tinha «decidido ter um 
papel mais directo e agressivo no processo de descolonização em África»; acrescentou ainda que o 
«Presidente confiou em outras pessoas no caso da Guiné-Bissau e Moçambique e não ficou inteiramente 
satisfeito com o resultado» pelo que «Angola será um caso diferente». «Lisbon, 4099, September 24, 
1974. www.archives.gov/aad/series-description.jsp 
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momento político sensível» podia ter «resultados infelizes» qualquer que fosse o seu 

grau de sucesso; um flop ia «reforçar o lado anti–Spínola» com o argumento de que «o 

apoio popular do Presidente era fraco»; já uma grande adesão podia «precipitar uma 

tentativa por parte das forças “spinolistas” de abolir a Comissão Coordenadora». E, em 

ambos os casos, «a polarização resultante» abria «a porta à perigosa possibilidade de 

um choque dentro das Forças Armadas» que podia «conduzir a uma ditadura de direita 

ou de esquerda e destruir as esperanças de nascimento de uma democracia em 

Portugal».169 

Também os acontecimentos da noite de 27 para 28 de Setembro foram relatados 

pela Embaixada para Washington. Desde logo, os confrontos que ocorreram por 

ocasião da corrida de touros da Liga dos Combatentes, mas, mais importante de tudo, a 

existência de barricadas populares destinadas a bloquear as entradas em Lisboa, 

promovidas pelo PCP e MDP/CDE. Sobre este último dado, crucial para a reacção dos 

governantes norte-americanos, Scott escreveu que «o Movimento Democrático 

(MDP/CDE) pôs em marcha a sua ofensiva contra a manifestação de Sábado» através 

da «distribuição de prospectos» com apelos a «todos os activistas para “combaterem 

imediatamente contra a reacção” (…) e impedirem a manifestação “por todos os meios” 

de modo a impossibilitar a deslocação a Lisboa daqueles elementos que, consciente ou 

inconscientemente, serão usados pelos reaccionários».170 

 As notícias provenientes da Embaixada em Lisboa eram por si só pouco 

tranquilizantes, mas o governo dos EUA ficou ainda mais preocupado com o conteúdo 

das primeiras avaliações feitas pelos serviços secretos acerca das consequências do 28 

de Setembro. 

O primeiro desses relatórios foi elaborado pelo BIR no próprio dia da demissão 

de Spínola e alertava para a «viragem à esquerda» em Portugal, com «o poder real» a 

ser detido pelos «elementos “esquerdistas” do Movimento das Forças Armadas e pelo 

Primeiro-Ministro», os comunistas a demonstrarem ser «claramente a força civil melhor 

organizada e mais efectiva» e a fortalecerem os seus «laços com o MFA», e a política 

externa do país a sofrer um aumento das «probabilidades de mudança para um não-

alinhamento». Mas, mais importante de tudo, o organismo de informações do 

Departamento de Estado considerava que se estava a «testemunhar um fenómeno sem 

                                                 
169«Lisbon, 4064, September 20, 1974». www.archives.gov/aad/series-description.jsp 
170«Lisbon, 4167, September 27, 1974». www.archives.gov/aad/series-description.jsp 



 156

precedentes de umas Forças Armadas orientadas para a esquerda num País ocidental e 

membro da NATO».171 

 Nesse mesmo dia, a CIA elaborou a sua avaliação do 28 de Setembro em termos 

menos alarmantes, mas igualmente pessimistas. Para a Agência, o «poder real» estava 

«nas mãos do Movimento [das Forças Armadas]» e, se subsistiam «ainda muitas 

dúvidas acerca da sua composição e ideias», era certa a existência de uma «cooperação 

entre o Movimento e o Partido Comunista», sendo que os dois, juntos, tinham um 

«completo controlo do País». Sobre a orientação externa de Portugal, a análise da CIA 

era menos inquietante do que a do BIR pois se, por um lado, «o grupo de Gonçalves» 

não devia «identificar Portugal tão próximo dos Estados Unidos quanto o que acontecia 

com Spínola», por outro, estava «longe de ser claro que os líderes do MFA queriam 

adoptar uma postura neutralista». De resto, Costa Gomes surgia neste âmbito como 

uma garantia de que Lisboa ia «permanecer na NATO» e que estava interessada «em 

concluir um acordo com os Estados Unidos sobre a Base das Lajes nos Açores».172 

 Este documento elaborado pela CIA foi incluído num memorando de Henry 

Kissinger para o Presidente Ford no qual o Secretário de Estado adicionou um conjunto 

de comentários reveladores daquele que era já na altura o seu pensamento sobre a 

situação portuguesa. O responsável pela política externa norte-americana começou por 

criticar duramente a avaliação feita pela Agência, escrevendo que ela «falhava muito o 

alvo» e tendia a «minimizar a extensão da ameaça da esquerda», e acrescentou que «os 

acontecimento do fim-de-semana em Portugal» pareciam «demonstrar claramente que a 

situação estava a mover-se inexoravelmente para uma direcção “esquerdista”, com os 

comunistas e os socialistas de esquerda numa posição de controlo». E concluiu de 

modo paradigmático: «considero que a situação é muito grave».173 

  Crescentemente pessimista, Kissinger reagiu de imediato. Assim, a 1 de 

Outubro, enviou um telegrama a Scott com as seguintes instruções: «Face à resignação 

de Spínola e ao rápido ritmo das mudanças políticas em Portugal, deve pedir 

rapidamente um encontro com o General Costa Gomes no qual deve informá-lo que: O 

governo dos Estados Unidos está a seguir com atenção os acontecimentos em Portugal; 

estávamos já preocupados com a presença de comunistas no Governo português e os 

novos relatos de uma rápida viragem à esquerda no Governo não são tranquilizadores; 

                                                 
171«Outgoing Telegram, 214840, September 20, 1974». www.archives.gov/aad/series-description.jsp 
172«Memorandum from Henry A. Kissinger to the Presidente», September 30, 1974, GFL, PCF, Caixa 10 
173Ibidem 
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estamos muito interessados em ter a avaliação de Costa Gomes sobre os recentes 

eventos em Portugal, em particular no que diz respeito ao papel de Portugal na 

NATO».174 

 As preocupações do Secretário de Estado foram agravadas pela resposta dada 

pelo seu Embaixador em Lisboa às instruções recebidas neste telegrama. Ainda a 1 de 

Outubro, Scott encontrou-se com Costa Gomes e escreveu para Washington que o novo 

Presidente da República respondeu às advertências norte-americanas «de modo franco e 

satisfatório», repetiu a «afirmação do Governo português de fidelidade às obrigações 

internacionais e à NATO» e «negou veementemente a existência de uma forte 

influência comunista no País em geral, fora de Lisboa e do Alentejo», bem como «a 

presença de comunistas no Movimento das Forças Armadas, referindo-se 

especificamente ao Primeiro-Ministro Vasco Gonçalves».175 E o diplomata ficou 

convencido com as garantias de Costa Gomes pois, pouco tempo depois, escreveu para 

o Departamento de Estado a sua avaliação da situação em Portugal num tom optimista; 

para ele, «a mudança de regime em Portugal de 30 de Setembro, removendo muitos 

elementos do centro-direita do poder e dando um impulso à esquerda» era «causa de 

preocupação», contudo, podia «não ser uma viragem à esquerda tão dramática quanto 

muitos portugueses que prosperaram sob Salazar e Caetano pensavam» uma vez que 

Costa Gomes tinha «a flexibilidade que faltava a Spínola» e podia «ser capaz de 

transformar Portugal de um Governo por confrontação para um Governo por 

acomodação».176 

 A avaliação de Henry Kissinger não podia ser mais diferente da de Scott. 

Segundo ele, as barricadas populares organizadas pelo PCP eram uma repetição dos 

acontecimentos da revolução russa de 1917 e Portugal encontrava-se cada vez mais 

próximo de se tornar um País comunista;177 para agravar, estava definitivamente 

convencido de que a sua Embaixada não tinha competência para lidar com o problema 

da ascensão do partido de Álvaro Cunhal no País. 

                                                 
174«Outgoing Telegram 03573, October 1, 1974». www.archives.gov/aad/series-description.jsp 
175«Lisbon, 4227, October 1, 1974». www.archives.gov/aad/series-description.jsp Nas suas memórias, 
Scott acrescentou ainda que Costa Gomes lhe garantiu neste encontro que, segundo as suas previsões, nas 
eleições de Março de 1975 os comunistas não obteriam mais de 15% dos votos, Stuart Nash Scott, Notes 
on My Tour…, ob. cit., p.18 
176«Lisbon, 4325, October 8, 1974». www.archives.gov/aad/series-description.jsp 
177Esta ideia foi transmitida pelo próprio Kissinger a Costa Gomes e Mário Soares durante a visita dos 
dois dirigentes portugueses aos Estados Unidos em Outubro de 1974. Ver, a este respeito, o próximo 
capítulo 
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Assim, a 3 de Outubro, a Administração Ford decidiu suspender o programa de 

ajuda económica a Portugal que estava a ser preparado no contexto de uma visita de 

Spínola aos EUA, por ocasião da sua participação na Assembleia-Geral das Nações 

Unidas. De acordo com o testemunho de João Hall Themido, nesse dia o ministro das 

Finanças português foi recebido pelo Embaixador McCloskey e por Arthur Hartman 

que respondendo à sua insistência sobre o seguimento dado ao plano especial de apoio 

económico ao País disseram «textualmente que a ideia surgira antes das mudanças 

ocorridas em Lisboa e no contexto da visita de Spínola a Washington».178 

E a 9 de Outubro, Kissinger decidiu enviar a Portugal uma equipa do 

Departamento de Estado para uma missão de fact-finding, chefiada pelo responsável da 

desk de Assuntos Ibéricos, Alan Lukens. Isso mesmo foi comunicado ao Embaixador 

em Lisboa num telegrama onde o Secretário de Estado escreveu que, «crescentemente 

preocupado com a direcção que situação portuguesa estava a tomar» e «pretendendo ter 

uma avaliação actualizada da situação política e económica», tinha decidido «enviar 

uma equipa a Lisboa com o propósito de fazer uma avaliação independente da 

situação».179 

 Cerca de uma semana depois, Scott recebeu um telefonema do Departamento de 

Estado para lhe «comunicar que ia ser substituído». Isto é, na sequência do 28 de 

Setembro, o governo norte-americano decidiu trocar o Embaixador Stuart Nash Scott, 

considerado um soft-liner, por Frank Carlucci, um hard-liner com vasta experiência em 

situações revolucionárias.180 

 

 

                                                 
178João Hall Themido, Dez Anos em Washington…, ob.cit., pp.193-94. Este dado é também confirmado 
por Costa Gomes, em entrevista a Alexandre Manuel, acrescentado ainda que os europeus ocidentais 
adoptaram uma atitude idêntica. Afirmou ele: «Os países ocidentais desencadearam (com maior ou 
menor violência) uma campanha agressiva e hostil contra o governo e, mercê, sobretudo do tétrico 
discurso do general Spínola, cancelaram todos os empréstimos e outros auxílios que estavam a ser 
negociados, tanto na Europa Ocidental como na América do Norte», Alexandre Manuel, Costa Gomes, 
Sobre Portugal, Diálogos com Alexandre Manuel, Lisboa, A Regra do Jogo, 1979, p.59 
179«Outgoing Telegram 222672, October 9, 1974». www.archives.gov/aad/series-description.jsp A 
história da chamada «missão Lukens» é apresentada de modo pormenorizado no próximo capítulo  
180Stuar Nash Scott, Notes on My Tour…, ob. cit., p.21. Apesar de Frank Carlucci só ter sido oficialmente 
nomeado Embaixador dos Estados Unidos em Portugal a 16 de Novembro, não restam dúvidas de que foi 
escolhido ainda em Outubro e na sequência dos acontecimentos do 28 de Setembro. Entrevista a Frank 
Carlucci, Washington, 26.10.2004; Entrevista a Herbert Okun, New York, 3.3.2006 
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CAPÍTULO 5 

UM ENVOLVIMENTO DE “BAIXA INTENSIDADE” 

(28 DE SETEMBRO DE 1974 – 11 DE MARÇO DE 1975) 

 

 

1.A «missão Lukens» 

 Na sequência do 28 de Setembro, o governo dos EUA resolveu finalmente 

abandonar a sua atitude de «esperar para ver», adoptando uma política de 

envolvimento, ainda que de “baixa intensidade”, no processo político português. Fê-lo 

através do envio de missões de avaliação no terreno da situação do País; pela pressão 

diplomática; com o recurso à «arma económica»; através da nomeação de uma nova 

equipa para a Embaixada em Lisboa; e por meio do progressivo isolamento de Portugal 

no seio da NATO, iniciado pelo processo do seu afastamento do Grupo de Planeamento 

Nuclear da Organização (NPG). 

 A própria evolução da revolução portuguesa, ao direccionar-se cada vez mais 

num sentido desfavorável aos interesses norte-americanos, contribuiu em larga medida 

para a crescente importância que Lisboa adquiriu em Washington. E, neste âmbito, as 

informações de sinal negativo começaram a chegar logo após o choque definitivo entre 

Spínola e o MFA, nomeadamente com a natureza da recomposição dos órgãos de poder 

político-militar que não deixou de expressar a balança de poderes resultante do 28 de 

Setembro. 

 A 1 de Outubro tomou posse o III Governo Provisório e a sua composição 

traduziu a contínua ascensão do MFA, muito em especial da sua Comissão 

Coordenadora que, para além continuar a deter o cargo de Primeiro-Ministro, passou a 

controlar a quase totalidade das pastas mais importantes. Também Vasco Gonçalves viu 

o seu poder aumentado ao adicionar ao papel de líder do executivo os ministérios da 

Defesa e da Comunicação Social. Ainda significativo foi o afastamento dos 

“spinolistas”, com as demissões de Sanches Osório e Firmino Miguel. Ao nível civil, os 

partidos mantiveram o mesmo número de pastas, mas o PCP foi o grande beneficiado, 

ainda que indirectamente, com o reforço do poder de Vasco Gonçalves e dos 

“gonçalvistas”.1 

  

                                                 
1Para uma boa descrição do processo de constituição do III Governo Provisório ver em especial: Maria 
Inácia Rezola, O Conselho da Revolução…ob.cit., pp.130-33 
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Quadro 3 

III Governo Provisório 

(30/9/74 – 26/3/75) 

 

 
Primeiro-Ministro                                             Ministro do Trabalho 

Vasco Gonçalves (Militar, MFA-CCP)*           Costa Martins (Militar, MFA-CCP) 

Ministros sem Pasta                                         Ministro da Defesa Nacional       

Álvaro Cunhal (PCP)                                         Silvano Ribeiro (Militar)** 

Joaquim Magalhães Mota (PPD)                      Ministro da Comunicação Social 

Ernesto Melo Antunes (Militar, MFA-CCP)    Jorge Correia Jesuíno (Militar, MFA)** 

Vítor Alves (Militar, MFA-CCP)                  Ministro do Equipamento Social e Ambiente Ministro dos 

Negócios Estrangeiros                                     José Augusto Fernandes (Militar) 

Mário Lopes Soares (PS)                                 Ministro das Finanças 

Ministro da Justiça                                         José Silva Lopes (independente)   

Francisco Salgado Zenha (PS)                         Ministro da Coordenação Interterritorial 

Ministro da Economia                                    António de Almeida Santos (independente) 

Rui Vilar (PS)                                                  Ministro da Educação e Cultura 

Ministro da Administração Interna               Vitorino Magalhães Godinho (independente)***                    

Manuel da Costa Brás (Militar, MFA)             Rodrigues de Carvalho (Militar)**** 

                                                                          Ministro dos Assuntos Sociais 

                                                                         Maria de Lurdes Pintassilgo (independente) 
 
*acumula com as pastas da Defesa Nacional e Comunicação Social 
**a partir de 24/2/75 
***até 29/11/74 
****a partir de 4/12/74 
 

 Também nos restantes órgãos de poder político-militar se fizeram sentir as 

consequências do 28 de Setembro. Desde logo, na Junta de Salvação Nacional, com as 

saídas de Jaime Silvério Marques, Diogo Neto e Galvão de Melo, isto para além do 

próprio Spínola, e a sua substituição por militares da confiança do MFA: Carlos Fabião, 

Fisher Lopes Pires, Pinho Freire e Mendes Dias; do elenco inicial da JSN apenas 

permaneceram em funções Costa Gomes, Pinheiro de Azevedo e Rosa Coutinho, sendo 

o último substituído interinamente por Silvano Ribeiro por se encontrar ausente do País 

enquanto Governador de Angola. Depois, no Conselho de Estado de onde saíram os 

quatro membros afastados da Junta que tinham assento por inerência no CE e os 

“spinolistas” Almeida Bruno e Ricardo Durão.  
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 Todavia, de todos os resultados desencadeados pelo 28 de Setembro, o mais 

significativo foi o início do processo que conduziu à institucionalização do MFA. 

Assim, em Outubro ocorreram os primeiros avanços concretos com a criação do 

Conselho Superior da Revolução (conhecido por «Conselho dos Vinte») e da 

Assembleia dos Delegados do MFA (ou «Assembleia dos Duzentos»). A primeira 

estrutura era composta pelos sete membros da Comissão Coordenadora do Movimento 

das Forças Armadas - Almada Contreiras, Canto e Castro, Franco Charais, Miguel 

Judas, Pereira Pinto, Pinto Soares e Vasco Lourenço -; os sete membros da JSN - 

Carlos Fabião, Costa Gomes, Fisher Lopes Pires, Medes Dias, Pinho Freire, Pinheiro de 

Azevedo e Rosa Coutinho -; cinco ministros militares – Costa Brás, Costa Martins, 

Melo Antunes, Vasco Gonçalves e Vítor Alves -; e o comandante-adjunto do COPCON 

– Otelo Saraiva de Carvalho. Ou seja, como destacou correctamente Maria Inácia 

Rezolla, «o Conselho reunia num mesmo organismo todos os oficiais com funções 

político-militares», o que permitia perceber que um dos seus principais objectivos era o 

de «coordenar a actividade de todos estes militares», nomeadamente ao nível da 

definição das «linhas de actuação e estratégias a seguir».2 A «Assembleia dos 

Duzentos» era composta por representantes dos três ramos das Forças Armadas, tinha 

carácter consultivo e não deliberativo e visava, numa primeira instância, reforçar o peso 

das decisões das cúpulas do MFA, inserindo-as no quadro de uma legitimidade 

“democrática” interna. Além disso, almejava garantir a unidade do “Movimento” ao 

consagrar uma representatividade aparente de todos os seus membros e ao nível dos três 

ramos das Forças Armadas, razão pela qual uma grande parte dos delegados era eleita 

directamente mesmo que em colégios restritos. 

 Foi neste contexto de afirmação do MFA no processo político português e de 

início da deriva à esquerda que chegou ao País a equipa do Departamento de Estado 

enviada por Henry Kissinger justamente na sequência dos acontecimentos do 28 de 

Setembro. Chefiada por Alan Lukens, responsável pela desk de assuntos Ibéricos, e 

integrando ainda Michael Samuels, perito em Africa, Robert Ryan, especialista em 

matérias económicas, e Peter de Vos, com ligações anteriores a Vítor Alves, a «missão 

Lukens» permaneceu em Portugal de 10 a 14 de Outubro, tendo contactado com vários 

dirigentes portugueses, como por exemplo, Mário Soares, Marcelo Rebelo de Sousa, 

Freitas do Amaral, Silva Lopes, Vítor Alves e Vítor Cruz (ligado aos movimentos 

                                                 
2Idem, pp.137-38 
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separatistas açorianos), bem como com os Embaixadores do Brasil. General Fountora, e 

da França, Bertrand Duravel. 

O objectivo imediato da missão era limitado, consistindo na recolha da 

informação necessária à avaliação da realidade portuguesa após a queda de Spínola de 

molde a permitir à Casa Branca decidir o sentido da resposta a dar à solicitação de 

Costa Gomes para ser recebido pelo Presidente Ford aquando da sua deslocação aos 

EUA, por ocasião da Assembleia–Geral da ONU. Isso mesmo foi confirmado pelo 

próprio Kissinger num telegrama enviado para as Embaixadas em Londres e Bona, 

destinado justamente a explicar a «missão Lukens», onde afirmava que antes da 

autorização ao pedido do chefe de Estado português para visitar Washington e 

encontrar-se com Gerald Ford era preciso obter «toda a informação relativamente à 

situação em Lisboa e à postura do novo Governo».3 

 Importa sublinhar que os Estados Unidos manifestaram muitas dúvidas em 

receber o novo Presidente da República. O Embaixador João Hall Themido escreveu a 

este respeito que, «quando Spínola se sentiu forçado a renunciar ao cargo, com um 

discurso pessimista», recebeu «imediatamente sinais claros de que Costa Gomes não 

seria bem-vindo a Washington», acrescentando ainda que «não foi fácil convencer o 

governo americano a receber Costa Gomes».4 Também Alan Lukens confirmou este 

dado e reforçou a ideia de que a missão a Portugal teve justamente como propósito 

decidir se o general era “desejado” do outro lado do Atlântico; começando por revelar a 

existência «uma reunião alargada no Departamento de Estado para decidir se se 

convidada ou não Costa Gomes a visitar os Estados Unidos», o responsável pela desk 

de Assuntos Ibéricos concluiu: «foi esse o objectivo da missão».5 

Todavia, o envio da equipa do Departamento de Estado a Lisboa tinha outro 

propósito a prazo mais relevante, nomeadamente permitir aos EUA encetarem 

contactos com os aliados europeus ocidentais sobre Portugal, muito em especial com os 

alemães e os britânicos. No mesmo telegrama de Kissinger para Bona e Londres 

escrevia-se: «O Departamento de Estado acredita que será útil trocar pontos de vista 

com ambos os ministérios dos Negócios Estrangeiros sobre os desenvolvimentos em 

Portugal. O Departamento planeia enviar um funcionário a Lisboa antes da visita a 

Bona e a Londres para que ele esteja bem informado antes da troca de avaliações sobre 

                                                 
3«Outgoing Telegram 222263, October 9, 1974. www.archives.gov/aad/series-description.jsp 
4João Hall Themido, Dez Anos em Washington…ob.cit., pp.194-95 
5Entrevista a Alan Lukens, Washington D.C., 14.7.2005 
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a situação».6 Isto é, a «missão Lukens» inscreveu-se no início de uma tendência de 

aproximação entre os aliados ocidentais no contexto da transição portuguesa o que, 

como veremos mais adiante, foi um dos aspectos cruciais da actuação externa em 

Portugal na segunda metade do ano de 1975.  

Sintomaticamente, após concluída a sua missão em Lisboa, Alan Lukens seguiu 

para as capitais alemã e inglesa onde recebeu avaliações ligeiramente distintas mas com 

conclusões semelhantes. Os alemães federais «não se mostraram particularmente 

preocupados com Portugal e esperavam o melhor, embora reconhecendo os obstáculos 

que o Governo Provisório tinha que ultrapassar para alcançar um regime social-

democrata e pró-ocidental estável». Já os britânicos estavam «apreensivos com os 

desenvolvimentos portugueses, não particularmente optimistas, mas não fatalistas 

quanto a qualquer resultado final concreto». Porém, ambos concluíram que «o melhor 

era agir como se estivessem optimistas quanto aos desenvolvimentos portugueses» e, 

logo, «estando disponíveis para apoiar o País e as forças democráticas internas»; e os 

dois governos estavam ainda de acordo quanto a dois pontos essenciais: «os líderes do 

MFA não eram comunistas»; «as eleições iam realizar-se, ainda que podendo haver um 

adiamento relativamente à data inicialmente prevista».7 

 Dos contactos mantidos pela equipa do Departamento de Estado durante o 

período que permaneceu em Portugal assumiu particular importância o encontro entre 

Vítor Alves e Peter de Vos uma vez que esta era a única ligação de Washington com os 

líderes do MFA. E que recados Vítor Alves passou aos norte-americanos? Primeiro, 

que «no momento, Portugal precisava sobretudo do apoio dos Estados Unidos» e que 

este devia «ser expresso em termos fortes durante a visita de Costa Gomes aos EUA»; 

concretizando, o dirigente do MFA disse que «no presente, mais importante ainda do 

que auxílio material ou ajuda financeira era o firme, mas apropriadamente subtil, apoio 

público ao novo regime por parte do Estados Unidos». Segundo, quanto ao futuro das 

relações entre os dois países, o militar português afirmou que «enquanto ele tivesse 

qualquer coisa a dizer sobre o assunto, o Governo português procuraria manter boas 

relações com os EUA», acrescentando que «desejava melhorar os seus contactos com a 

Embaixada». Terceiro, relativamente à NATO, Vítor Alves «comentou várias vezes que 

a NATO era um factor–chave na estratégia de defesa de Portugal», sublinhou a «sua 

                                                 
6«Outgoing Telegram 222263, October 9, 1974. www.archives.gov/aad/series-description.jsp 
7«Bonn, 16014, October 10, 1974»; «London, 13362, October 15, 1974»; «Paris, 24371, October 16, 
1974». www.archives.gov/aad/series-description.jsp 
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predilecção pela continuação de Portugal na Organização» e acrescentou que «a 

elevação de Costa Gomes era, a este respeito, um indicador favorável». Quarto, sobre o 

MFA, disse que «era uma coligação de oficiais independentes, na maioria, mas não 

exclusivamente, do escalão intermédio, que eram essencialmente reformistas e 

humanistas»; a este respeito, criticou ainda aqueles que rotulavam «o MFA de 

comunista». Quinto, relativamente às eleições, previu que elas se «iam realizar dentro 

do prazo previsto», mas acrescentou que «era preciso um longo período de tempo até 

que os elementos civis estivessem “preparados e capazes” de assumir o comando da 

Nação». Sexto, sobre o comunismo, rejeitou a ideia de que «o País estava “maduro” 

para uma tomada do poder pelos comunistas» e afirmou que «o líder do PCP, Cunhal, 

era ministro do Governo para satisfazer a necessidade de representação nominal 

comunista, mas exercia uma influência mínima no executivo, especialmente depois de 

ter perdido a sua posição de coordenador para assuntos laborais». Negou ainda 

«categoricamente que o Primeiro–Ministro estivesse comprometido com qualquer 

ideologia», descrevendo-o como «definitivamente um “esquerdista” no sentido de que 

era um humanista progressista desejoso de mudança», e acrescentou que «Gonçalves 

era incapaz de ser um comunista». Finalmente, numa das suas mensagens mais 

relevantes, Vítor Alves afirmou que «os principais decisores eram ele próprio, Melo 

Antunes e o Primeiro – Ministro».8 

 No regresso a Washington, Alan Lukens elaborou um relatório para Henry 

Kissinger com a sua avaliação da situação portuguesa e, paradigmaticamente, repetiu 

em larga medida a mensagem transmitida por Vítor Alves a Peter de Vos. Nele, 

começou por fazer uma análise de carácter geral com um pessimismo moderado: «A 

seguir aos eventos do 28 de Setembro, durante os quais o general Spínola resignou, 

pareceu inicialmente que o Governo português tinha virado definitivamente à esquerda. 

Três semanas depois, parece agora que as forças moderadas conseguiram, no mínimo, 

pôr um travão temporário na liderança “esquerdista”. Embora a situação continue muito 

fluida, a nossa melhor estimativa é que uma futura deterioração no sentido da esquerda 

só pode ser prevenida se Costa Gomes tiver a determinação e habilidade para 

galvanizar o apoio dos moderados de molde a formar uma significativa contra-força. Se 

ele não emergir como esse tipo de líder é provável que assistamos a mais viragens à 

esquerda e à possibilidade de violência».  

                                                 
8«Lisbon, 4456, October 16, 1974». www.archives.gov/aad/series-description.jsp 
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O novo Presidente da República mereceu um especial destaque no relatório, 

tendo o responsável pela desk de Assuntos Ibéricos do Departamento de Estado 

dedicado um capítulo ao que intitulou de «A importância de Costa Gomes». E grande 

parte da esperança de uma evolução favorável do processo político português era 

depositada no general, para o que muito contribuíram não só as informações dadas por 

Vítor Alves a Peter de Vos, segundo as quais ele era «a única figura de estatura que 

restava com capacidade para moderar e controlar as forças em competição», como 

também os testemunhos recebidos de outras fontes, como por exemplo do PPD, que o 

apresentaram como estando «comprometido com a realização das eleições». Deste 

modo Lukens concluiu não existir «qualquer outra figura militar que possa emergir 

como líder dos moderados no curto prazo». 

Em seguida, o relatório debruçou-se sobre a estrutura do poder militar e também 

neste campo a avaliação resultou em larga medida das informações fornecidas por Vítor 

Alves. Em total sintonia com o que o dirigente do MFA transmitiu a Peter de Vos, 

Lukens escreveu que «uma larga maioria do Movimento das Forças Armadas consiste 

em moderados sem ideologia definida», e acrescentou: «o poder é detido pela Comissão 

Coordenadora cuja liderança é personificada pelo Primeiro-Ministro Gonçalves e pelos 

majores Vítor Alves e Melo Antunes, o triunvirato do Governo». 

Na parte referente ao que chamou de «esfera político-civil», Alan Lukens 

concentrou-se em Mário Soares e no PCP. Quanto ao líder socialista a avaliação era 

bastante negativa: «Mário Soares usa dois chapéus, como líder do Partido Socialista e 

como ministro dos Negócios Estrangeiros. Infelizmente, mistura-os. Ele é considerado 

pelos trabalhadores do Partido Socialista como estando somente interessado em viajar 

pelo mundo no seu papel de ministro, ainda que se suponha que os seus contactos com 

os socialistas europeus ocidentais encham os cofres do seu partido. Quando regressa a 

Lisboa, ele mostra-se mais extremista, de modo a não perder as massas de esquerda do 

partido e fala de frente popular. Assim, ele perde credibilidade enquanto ministro. 

Contudo, ao não falar deste modo no exterior ele conseguiu manter a credibilidade com 

a maioria dos social–democratas europeus ocidentais». Mas a maior fatia da atenção foi 

naturalmente para o PCP e, embora começando por sublinhar que «as fontes foram 

unânimes em dizer que o Partido Comunista não representa mais do que15 a 20% do 

eleitorado», Lukens deu grande importância à capacidade que os comunistas 

demonstraram ao liderar as barricadas populares que impediram a manifestação da 

«maioria silenciosa», escrevendo que a sua actuação «durante a crise de 28-29 de 
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Setembro intimidou em certa medida quer os outros partidos políticos, quer os 

militares», sendo que «nenhum Governo pode ignorar a capacidade de mobilizar a 

população para barricadas nas ruas». E, a partir deste facto, concluiu de modo 

particularmente relevante que o Partido Comunista podia «ter já o poder de impedir a 

ascensão ao poder de qualquer outro partido, através da ameaça ou do uso efectivo da 

violência física», e que «sem uma inversão militar do presente curso» ele ia «continuar 

a fazer parte do Governo, ou directamente, ou através da sua presença entre a liderança 

militar».9 

 Todavia a parte mais importante do relatório residia naquilo que ele não dizia na 

sua versão final mas que constava do original, como sejam as suas recomendações, 

suprimidas pelos funcionários do Departamento de Estado de modo a adaptar o 

documento à visão de Henry Kissinger. Isso mesmo foi denunciado numa carta enviada 

por Alan Lukens a Stuart Nash Scott onde revelou que durante a viagem de regresso a 

Washington escreveu as suas recomendações, mas que elas «foram infelizmente 

removidas do relatório antes de chegarem ao topo». E o responsável pelos Assuntos 

Ibéricos acrescentou ainda nesta correspondência que, tal como «a Embaixada tinha 

vindo a propor», defendeu a concessão de ajuda a Portugal, mas esta referência foi 

«cortada» da versão final, «bem como a simples menção a pequenos gestos de 

amizade»; já a sugestão de levantamento do embargo de armas «foi imediatamente 

rejeitada com o argumento de que o Secretário de Estado não iria querer oferecer fosse 

o que fosse aos portugueses».10  

Não obstante, a «missão Lukens» produziu dois resultados primordiais: 

contribuiu para a substituição da equipa da Embaixada norte-americana em Lisboa ao 

reforçar as sugestões feitas por Vernon Walters pouco tempo antes;11 conduziu o 

governo dos EUA a aceitar receber Costa Gomes, considerado no relatório como a 

personalidade-chave na evolução da situação portuguesa. 

 

2.Costa Gomes e Mário Soares pressionados em Washington 

 A viagem de Costa Gomes e Mário Soares aos Estados Unidos surgiu no 

contexto da participação do primeiro na Assembleia-Geral da ONU, onde interveio no 
                                                 
9«Special Mission to Portugal», relatório elaborado por Alan Lukens para o Departamento de Estado, 17 
de Outubro de 1974. Arquivo particular de Alan Lukens 
10Carta de Alan Lukens a Stuart Nash Scott, 23 de Outubro de 1974. Arquivo particular de Alan Lukens 
11Afirmou Alan Lukens a este respeito: «parte do relatório serviu para sugerir a Arthur Hartman, que era 
o Secretário de Estado Adjunto, que precisávamos de uma nova equipa na Embaixada para lidar com a 
situação em Portugal». Entrevista a Alan Lukens, Washington D.C., 14.7.2005. 
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dia 17 de Outubro; porém, acabou por ficar marcada pela audiência com Gerald Ford e 

pelo almoço com Henry Kissinger no Departamento de Estado, ambos aproveitados 

pelos dirigentes norte-americanos para pressionarem os portugueses, muito em especial 

na questão do crescente poder do PCP no País. 

 Na realidade, os encontros foram dominados pelo pessimismo predominante em 

Washington relativamente a Portugal no pós-28 de Setembro, facto que ficou expresso 

desde logo no memorando elaborado pelo Secretário de Estado para o Presidente 

justamente com o intuito de prepará-lo para o evento. Nele, a primeira linha de 

preocupação foi para a posição do MFA pois, «contrariamente às garantias do Governo 

português de que apenas as personalidades mudaram», a crise «contribuiu para 

fortalecer os jovens oficiais do Movimento das Forças Armadas descritos como 

“marxistas autodidactas”, defensores da retirada da NATO e de uma política externa 

não-alinhada». Mas para Henry Kissinger «o mais perturbante» era mesmo a 

«exagerada influência do partido comunista e dos “marxistas sem partido” na vida 

política portuguesa» que «controlavam a comunicação social e uma parte substancial do 

movimento sindical»; além disso, era «especialmente inquietante o surgimento de 

brigadas “esquerdistas” liderando as barricadas das estradas e desempenhando em geral 

a função da polícia durante as crises políticas de Setembro». 

 Apesar do tom claramente pessimista da análise elaborada pelo Secretário de 

Estado havia ainda uma ambivalência na posição do governo norte-americano quanto 

ao resultado final do processo político português. Por um lado, tendo por base as 

«informações limitadas», acreditava-se que os desenvolvimentos políticos em Portugal 

estavam «num estado altamente fluido e ainda susceptíveis de influência norte-

americana», uma vez que «o controlo dos esquerdistas sobre os eventos» estava 

«seguramente a aumentar», mas não era «de forma alguma completo», sendo as 

«eleições marcadas para o fim de Março a chave para os desenvolvimentos futuros». 

Por outro lado, pensava-se que «mesmo com as eleições, uma tomada do poder pelos 

comunistas ou uma coligação comunista-socialista (a qual, segundo se diz, alguns 

socialistas apoiam) não podiam ser excluídas»; e mesmo a hipótese de «as eleições não 

se realizarem» era equacionada, receando-se neste caso que o País resvalasse «para uma 

ditadura militar de orientação marxista». 

 Grande parte do que restava de esperança num resultado favorável residia em 

Costa Gomes, descrito por Kissinger como «politicamente moderado». Isto porque 

havia informações sobre «o enorme poder» no novo Presidente de República e a 
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possibilidade deste «fazer frente ao MFA»; porém, o responsável pela política externa 

dos Estados Unidos via o general mais como «um seguidor perspicaz do que um 

verdadeiro líder». 

 Neste memorando para Gerald Ford, o Secretário de Estado enumerou ainda os 

assuntos a abordar durante o encontro entre os dois presidentes na Casa Branca, sendo o 

seu conteúdo revelador da mensagem que os EUA pretendiam transmitir a Portugal. No 

documento, Ford foi aconselhado a concentrar-se sobretudo nas consequências do 28 de 

Setembro, devendo afirmar estar «preocupado com os indícios de que a orientação 

política em Portugal continuava a deslocar-se para a esquerda» e revelar ter recebido 

«relatórios segundo os quais não eram permitidas as mesmas liberdades de expressão e 

reunião a todos os grupos políticos democráticos, por exemplo como as permitidas aos 

comunistas». Sobre o PCP, o Presidente norte-americano devia ainda alertar para o 

facto de que este «seguramente não desejava ver uma democracia em Portugal» e que 

lhe tinha «sido permitido» adquirir «uma posição dominante na imprensa, na rádio e na 

televisão, bem como o controlo do movimento laboral», detendo ainda «posições no 

Governo». Por tudo isto, o líder máximo dos Estados Unidos tinha de deixar claro que, 

embora «compreendendo as razões do pedido português de assistência económica», 

«não podia solicitar ao Congresso tal programa de ajuda a não ser que as políticas 

portuguesas no período imediatamente subsequente demonstrassem claramente que a 

democracia em Portugal e uma orientação externa pró-ocidental não estavam 

ameaçadas». 

 Todavia, dentro da ambivalência que ainda existia na percepção norte-

americana relativamente ao futuro do País e dada a recomendação de Kissinger de que 

a «atitude face a Costa Gomes não podia ser inteiramente negativa» uma vez que ele 

era «a voz da moderação», Ford devia ainda aproveitar o seu encontro com o Presidente 

português para dar a entender que «podia oferecer alguma cooperação modesta» 

dependendo «da avaliação dos desenvolvimentos futuros». Em concreto, os EUA 

podiam «estar preparados para adoptar um relacionamento de cooperação alargada com 

Portugal», nomeadamente nas «áreas não dependentes da aprovação do Congresso», 

tais como «a educação, a saúde, a energia, a agricultura, os transportes e as 

comunicações». Ou seja: «os Estados Unidos estavam prontos para trabalhar de forma 

estreita e cooperante de modo ajudar o País» caso este «escolhesse o caminho da 

Aliança Atlântica, baseado nos princípios da democracia, da liberdade individual e do 

Estado de direito»; mas se Lisboa optasse por seguir o caminho oposto, «mantendo os 



 169

comunistas no Governo e seguindo políticas dominadas pelos comunistas», então «não 

havia qualquer estrutura dentro da qual os EUA podiam apoiar Portugal».12 

 O encontro entre Gerald Ford e Costa Gomes na Casa Branca foi formalmente o 

ponto alto da visita dos dirigentes portugueses aos Estados Unidos e, tal como 

recomendado no memorando do Secretário de Estado para o Presidente, acabou por ser 

dominado pelas consequências do 28 de Setembro e pela crescente influência do PCP 

no País. 

 Consciente das principais preocupações americanas, Costa Gomes esforçou-se 

desde o início por dar garantias ao seu homólogo. Deste modo, após confessar a sua 

«especial admiração» pelos Estados Unidos e recordar os dois anos que passou em 

Norfolk, explicou por sua própria iniciativa que o 28 de Setembro foi «uma reacção de 

uma parte dos partidos de direita» e que, apesar de «toda a imprensa, incluindo a 

americana», ter concluído que o executivo português virou à esquerda», podia garantir 

que «o Governo Provisório, o Presidente e as Forças Armadas» estavam todos 

«empenhados» no Programa do MFA que previa «uma democracia plena e liberdade 

para todos»; de resto, a transição da presidência Spínola para a sua tinha sido feita «sem 

distúrbios» e o novo Governo era mesmo «mais estável». Já quanto à força do PCP em 

Portugal, apesar deste ter emergido da revolução como o «único partido com uma 

estrutura organizada» e do seu «grande controlo no sector industrial, especialmente à 

volta de Lisboa e do Porto», muito do seu poder tinha sido empolado «pelas forças da 

reacção na tentativa de restaurar o anterior regime» pois, não só o povo português tinha 

«um forte sentimento anti-comunista», como «a esmagadora maioria da população» 

vivia no Norte onde «a influência comunista era nula».  

 Todavia, as explicações de Costa Gomes não removeram os receios das 

autoridades americanas sobre a influência do PCP em Portugal, sobretudo devido aos 

seus possíveis reflexos ao nível da organização de defesa do Atlântico. De resto, a 

mensagem de Ford a este respeito foi muito directa: os Estados Unidos pensavam que 

era «importante a coesão da NATO», estavam «muito preocupados com a influência 

comunista em qualquer Estado membro» e não podiam «aceitar comunistas dentro da 

própria NATO». 

Este era o principal recado que Washington pretendia transmitir a Lisboa. 

Percebendo isso mesmo, Costa Gomes empenhou-se novamente em tranquilizar os 

                                                 
12«Memorandum from Henry A. Kissinger to the Presidente», October 18, 1974, GFL, PCF, Caixa 10 



 170

norte-americanos dizendo categoricamente que esse receio era «injustificado» e que a 

contribuição portuguesa para a Organização podia mesmo aumentar após se completar 

a descolonização se os Estados membros ajudassem «com equipamento»; aliás, ele 

próprio era a melhor garantia disso mesmo pois estava «muito familiarizado com a 

NATO» com a qual trabalhava desde 1951.  

Para o Presidente português a questão principal residia no problema económico, 

que era «muito sério» e podia mesmo «levar à vitória da extrema-direita ou da extrema-

esquerda», mas para o ultrapassar «Portugal precisava de ajuda»; em sua opinião, a 

resolução da crise económica permitia superar as dificuldades políticas, conseguindo 

então o País implementar o Programa do MFA e «realizar as eleições em Março», nas 

quais os comunistas» não iam ter a força que muitos receavam. 

 Uma vez mais a resposta de Ford foi clara e directa. Os EUA queriam ajudar, 

mas o Congresso e a Casa Branca tinham de ter «garantias da parte de Portugal» de que 

continuava «na mesma equipa» onde estava desde 1951 e que não iria «noutra direcção, 

para outra Aliança».13 

A seguir a este encontro com o Presidente dos Estados Unidos, Costa Gomes e 

Mário Soares almoçaram com Henry Kissinger no Departamento de Estado, momento 

que acabou por marcar a visita dos dois dirigentes portugueses a Washington dado não 

só o tom «muito duro» usado pelo Secretário de Estado durante a conversa, como 

também pela sua célebre sugestão de que Soares podia ser o Kerensky português.14  

O diálogo então havido ficou registado num documento elaborado por Alan 

Lukens, que esteve presente na reunião justamente com a função de anotar as várias 

intervenções, pelo que é possível relatar as partes mais relevantes do seu conteúdo. 

Kissinger começou por afirmar que estava ainda a tentar perceber o que se 

passava em Portugal, mas adiantou logo em seguida encontrar-se «preocupado com os 

jovens oficiais» que «não temiam devidamente os comunistas» e podiam ser 

«gradualmente controlados» por aqueles. Sublinhou que «os seus amigos, como 

                                                 
13«Memorandum of Conversation», October 18, 1974, GFL, National Security Advisor File (doravante 
referido por NSA), Caixa 6 
14Stuart Nash Scott, Notes on My Tour…, ob. cit, p.20. Scott escreveu que «o almoço foi muito duro», 
tendo Kissinger afirmado categoricamente que «os Estados Unidos não iam tolerar um comunista no 
Governo português». No mesmo sentido vai o testemunho de João Hall Themido: «(…)as criticas mais 
vivas incidiram sobre a actuação de brigadas populares armadas, integradas por civis e militares,  que 
haviam fiscalizado as estradas portuguesas e em especial os acessos a Lisboa. Kissinger recordou a 
revolução soviética de Outubro de 1917, em que brigadas idênticas tiveram um papel decisivo na 
intimidação da população e entraram para a história», João Hall Themido, Dez Anos e Washington…, ob. 
cit. p.197 
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Soares», estavam «do lado certo», mas «os socialistas não tinham verdadeiramente o 

controlo da situação e os elementos de esquerda estavam a tomar conta do poder». 

Apontou ainda o problema com os comunistas em França, Itália, Grécia e em outros 

lugares; «não podia separar a situação portuguesa do restante contexto» pois, quando 

comunistas detinham «posições-chave em países da NATO, todo o carácter da 

organização ficava alterado». Disse então que se lidasse com um Portugal democrático 

e empenhado na descolonização» ia considerar, dentro dos limites, «um programa de 

ajuda sério», mas se os EUA lidassem com um Governo “esquerdista” a situação seria 

«completamente diferente».   

Mário Soares respondeu que também estava «muito preocupado com os 

comunistas», mas que aqueles «não controlavam o poder» e «o exército não tinha sido 

infiltrado»; o PCP «não ia ser bem sucedido em Portugal sem o apoio de Moscovo». 

Interrompendo, Kissinger replicou que sentia que o Partido Comunista Português era 

«muito próximo de Moscovo», mais do que qualquer outro na Europa, questionando 

ainda se ele estava a receber dinheiro da URSS. 

Tal como havia feito com Gerald Ford, Costa Gomes procurou desvalorizar a 

preocupação americana com Álvaro Cunhal, defendendo uma vez mais que a melhor 

solução para o problema era o auxílio económico ao País e, numa afirmação curiosa, 

acrescentou que deviam ser «os Estados Unidos e não a Europa Ocidental a ajudarem 

Portugal». Interrompendo uma vez mais, Kissinger objectou que «os acontecimentos de 

28 de Setembro mudaram toda a realidade» e era agora «muito mais difícil para a 

América apoiar os portugueses». O Presidente da República empenhou-se então em 

explicar os eventos do 28 de Setembro que até eram «fáceis de entender» se se 

«compreendesse Spínola»; este era «apenas um militar» e «não conseguia entender que 

o problema era político e não militar». Já para Mário Soares a questão era diferente e 

mais complexa pois com o 28 de Setembro o Partido Comunista começou «a mostrar a 

sua força». 

 A questão da participação do PCP no contexto da crise que conduziu à demissão 

de Spínola acabou por dominar o encontro e determinar a atitude do Secretário de 

Estado. Isto porque, confrontado com a observação de Kissinger de que «tinha sido 

permitido aos comunistas controlar a mobilização popular», Costa Gomes não só negou 

esse facto evidente como afirmou que as “brigadas populares” que cortaram o acesso a 

Lisboa foram antes «postos de controlo montados pelos socialistas e pelo PPD». A 
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resposta do dirigente norte-americano foi significativa: - «não vi Soares nos postos de 

controlo». 

 A partir deste momento Kissinger tomou conta do diálogo. Começando por 

afirmar que não tinha dúvidas quanto à convicção e sinceridade de Costa Gomes, 

prosseguiu dizendo que o 28 de Setembro «pôs em curso uma série de movimentos» 

que «transformaram os comunistas na força dominante», podendo essa tendência ser 

«agravada» pela ideia de que era «compatível Portugal receber ajuda soviética e dos 

Estados Unidos», facto «inaceitável» que podia «destruir a NATO». E de modo muito 

directo afirmou que, apesar da política interna de Lisboa não dizer respeito aos EUA, 

«não podia aceitar um Governo com a participação de comunistas», sendo mesmo 

«irrelevante» saber se «havia socialistas ou democratas-cristãos ou quaisquer outros 

enquanto os comunistas estivessem no executivo». 

Costa Gomes respondeu que só se podia lidar com o problema colocado pelo 

PCP se as coisas piorassem, de outro modo não havia um verdadeiro problema; já 

Mário Soares disse que «os socialistas não pretendiam tornar-se comunistas»; o 

Secretário de Estado replicou então, numa expressão que ficou célebre: - «Kerensky 

também não queria». 

 Mas dentro da ambivalência definida no memorando atrás referido, Kissinger 

esforçou-se no final do almoço por transmitir uma imagem de apoio ao Presidente da 

República. Deste modo, fez questão de sublinhar que não tinha qualquer problema com 

Costa Gomes e perguntou-lhe «o que podiam os Estados Unidos fazer para ajudar». 

Para o chefe de Estado português os americanos «deviam auxiliar Portugal a resolver a 

crise económica» pois, se ajudassem a combater a inflação no País, «o Partido 

Comunista não tinha qualquer chance». 

 O responsável pela política externa americana sugeriu então o início de 

conversações entre técnicos dos dois países em diversos sectores – essencialmente 

económico e militar – de modo a avaliar o que podia ser feito, mas advertiu que «não 

estava a prometer nenhuma ajuda» e que a questão «tinha de ser reavaliada dentro de 

algumas semanas». E, virando-se para Soares, recordou que eles tinham conversado 

sobre esse assunto no encontro anterior e que essa era uma forma de transmitir que a 

visita havia permitido alguns progressos. 
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 Num último comentário importante, Costa Gomes precisou que «a ajuda técnica 

era o mais importante» e «não concordava com apoio militar».15 

 Podemos verificar através do conteúdo deste documento original que Kissinger 

foi claro ao transmitir aos dirigentes portugueses a posição da Administração Ford para 

o País no pós-28 de Setembro. E esta era dominada pela questão do crescente poder do 

PCP em Portugal, percepção em larga medida ampliada pelas informações recebidas 

em Washington sobre o papel desempenhado pelo partido de Álvaro Cunhal nas 

barricadas populares erguidas nos acessos a Lisboa nas vésperas da realização da 

manifestação da «maioria silenciosa»; isto para além das notícias do progressivo 

controlo dos comunistas sobre o MFA, sobre a comunicação social, sobre o movimento 

sindical e mesmo sobre o Governo Provisório. Dado o perigo de contágio desta situação 

a outros países da Europa do Sul e o seu impacto na NATO, os EUA recusavam 

quaisquer apoios a Portugal enquanto este cenário se mantivesse; não obstante, em 

simultâneo, davam a entender que, caso esta tendência se invertesse, estavam 

disponíveis para conceder auxílio económico, decidindo mesmo enviar a Lisboa uma 

equipa de especialistas da Agência para o Desenvolvimento Internacional (AID) com o 

intuito de encetar contactos técnicos destinados a avaliar a possibilidade de adopção de 

um programa de cooperação entre os dois executivos. 

De facto, apenas cinco dias após a visita de Costa Gomes e Mário Soares a 

Washington, o Departamento de Estado enviou um telegrama a Stuart Nash Scott 

instruindo-o para falar com o ministro dos Negócios Estrangeiros português e 

transmitir-lhe que o Secretário de Estado sugeria «o início de conversações técnicas» 

destinadas a «demonstrar o interesse dos Estados Unidos por Portugal»; porém, não 

devia fazer «nenhuma promessa» até haver mais informação «sobre o desenrolar dos 

acontecimentos políticos, em geral, e a atitude da comunicação social, em particular», e 

tinha de deixar claro que as conversações «eram apenas exploratórias e de recolha de 

informação, não conduzindo necessariamente a um programa de auxílio económico».16 

A equipa prometida por Henry Kissinger chegou a Lisboa a 7 de Novembro 

rodeada das maiores cautelas quanto ao significado da sua missão. Desde logo, ao ser 

composta quase exclusivamente por especialistas da AID – Glenn Patterson e Eric 

Griffel – o que pretendia servir como mais um sinal de que a sua função era meramente 

                                                 
15Notas do almoço entre Kissinger, Costa Gomes e Mário Soares no Departamento de Estado, 18 de 
Outubro de 1974. Arquivo particular de Alan Lukens 
16«Outgoing Telegram, 233021, October 23, 1974. www.archives.gov/aad/series-description.jsp 
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consultiva, mas também pelas instruções dadas aos seus elementos para «deixarem 

claro aos portugueses que a sua presença não envolvia qualquer compromisso de que 

um programa de ajuda estava para ser aprovado».17  Contudo, a inclusão de um 

elemento do Departamento de Estado na comitiva - Alan Lukens – dotou-a de um 

alcance político superior ao pretendido inicialmente.  

Na realidade, a presença do responsável pelos Assuntos Ibéricos em Portugal foi 

aproveitada pelas autoridades nacionais para transmitirem importantes recados ao 

governo norte-americano, sendo neste plano especialmente importante o encontro com 

o então chefe de gabinete de Costa Gomes, tenente-coronel Ferreira de Cunha. Isto 

porque o militar português entregou a Alan Lukens uma cópia da proposta de acordo 

entre Portugal e a URSS assinada em Moscovo por ocasião da visita de Álvaro Cunhal. 

Tratava-se de um Pacto de amizade, cultural, de cooperação marítima e comercial que, 

no seu aspecto mais relevante, e segundo as explicações dadas por Ferreira da Cunha, 

«significava que a esquadra soviética podia começar a utilizar os portos portugueses e 

que estava projectada uma cooperação entre as frotas mercantes dos dois países». 

Igualmente importante para o chefe de gabinete do Presidente da República, eram os 

«acordos culturais referentes à troca de cientistas e, em particular, à necessidade de 

pesquisa na área metalúrgica»; neste último campo, «os acordos diziam expressamente 

que as pirites portuguesas iam ser exportadas para a URSS». Finalmente, havia 

«cláusulas para o incremento da cooperação na aviação civil e uma secção sobre 

habitação urbana e turismo, prevendo a vinda de especialistas soviéticos a Lisboa». 

Para além da importância do pacto per se, havia outro aspecto significativo neste 

episódio: a tentativa de Ferreira da Cunha, ou provavelmente de Costa Gomes através 

dele, de equilibrar os avanços do PCP junto da URSS, pressionando uma vez mais os 

EUA a apoiar economicamente Portugal. Nesse sentido, o militar comentou que «o 

Governo português estava impressionado com a rapidez de actuação dos soviéticos» e 

expressou o seu «desejo de que o executivo dos Estados Unidos actuasse de modo 

igualmente rápido para ajudar o novo Portugal», acrescentando que esse «era 

igualmente o desejo de Costa Gomes». Percebendo a intenção subjacente a esta 

observação, Alan Lukes «advertiu que era contra a política do seu país entrar naquele 

tipo de competição», acrescentando que «a abordagem do Governo dos Estados Unidos 

a um possível apoio a Portugal dependia de muitos factores importantes e que aquele 

                                                 
17Stuart Nash Scott, Notes on My Tour…, ob. cit, p.22 
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não seria, nem podia ser, pressionado a fazer contra–ofertas por causa das tácticas 

soviéticas»; e recordou que «Portugal ainda era membro da NATO e não era habitual 

entre os países da NATO ter de competir com as ofertas soviéticas». Ferreira da Cunha 

«deixou claro que iria entregar esta mensagem a Costa Gomes» e, concluindo com 

outro recado relevante a Washington, «exprimiu interesse em manter um canal de 

informação directo, observando que o Ministério dos Negócios Estrangeiros e outras 

possíveis ligações aos americanos não eram de confiança por causa da infiltração 

comunista».18 

 Para além deste momento politicamente significativo, a missão não produziu 

resultados relevantes no imediato; porém, ela permitiu o início de um conjunto de 

contactos que se traduziram na aprovação em Dezembro do programa de ajuda 

económica e cooperação técnica entre os dois países cuja implementação foi inaugurada 

pouco tempo após a chegada de Frank Carlucci a Lisboa, constituindo uma «ferramenta 

de trabalho» para o novo Embaixador.19 De resto, os membros da equipa da AID 

defenderam junto do seu governo a concessão de assistência a Portugal, podendo esta 

revestir-se de várias formas, tais como «apoios na área da habitação, oferta de serviços 

de consultadoria e cooperação técnica e financiamento dos projectos de modernização 

económica» e acrescentaram no seu parecer que «a responsabilidade por próximos 

passos destinados a determinar a natureza da relação económica estava do lado norte-

americano».20 

 

3.EUA forçam afastamento de Portugal do Grupo de Planeamento Nuclear da 

NATO 

 Apesar do sinal positivo inscrito no início das conversações técnicas entre 

Portugal e os EUA, o período imediatamente subsequente foi dominado pela pressão 

exercida por Washington no sentido de excluir Lisboa do Grupo de Planeamento 

Nuclear da NATO (NPG).  

 A questão do NPG foi colocada porque estava marcada para 7 de Novembro 

uma reunião deste grupo para Roma com a participação dos portugueses. Ora, na óptica 

da Administração Ford impunha-se fazer todos os possíveis para evitar que Portugal – 

com um Governo onde se incluíam elementos comunistas – tivesse acesso às matérias 
                                                 
18«Lisbon, 5000, November 15, 1974». www.archives.gov/aad/series-description.jsp 
19Ver ponto 5 
20«Lisbon, 5044, November 19, 1974». www.archives.gov/aad/series-description.jsp 
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de natureza nuclear. Tratava-se essencialmente de um problema de segurança, mas, 

colateralmente, funcionava como mais uma forma de pressão sobre a evolução do 

processo político do País. 

 A 22 de Outubro o assunto foi discutido na reunião de Henry Kissinger com o 

seu staff do Departamento de Estado: 

«Secretary Kissinger: - Qual é o outro assunto? 

Mr.Hartman: - O Grupo de Planeamento Nuclear e os portugueses. 

Secretary kissinger: - Sou contra a participação dos portugueses. 

(…) 

Mr. Hartman: - Se eles simplesmente se retirarem não penso que haverá um problema. 

Se eles se recusarem a retirar (…) a minha recomendação é alterar a reunião para 

Bruxelas e adiá-la. 

Secretary Kissinger: - Não quero saber. Mas não vejo como podemos ter um Governo 

com comunistas como parte do Grupo de Planeamento Nuclear. 

Mr. Hartman: - Quando colocamos a questão de que eles não devem participar todos 

[os europeus] concordam. Mas alguns deles adoptam uma atitude fria e dizem: “porque 

não adiamos a reunião até depois das eleições portuguesas?” Nós não estamos sequer 

seguros sobre quando as eleições se vão realizar. E penso que temos que ir para a frente 

com a reunião e fazê-la em Bruxelas, caso os italianos não queiram tê-la em Roma».21 

 A atestar a importância atribuída pelos Estados Unidos à questão, apenas dois 

dias depois desta discussão Kissinger escreveu ao ministro dos Negócios Estrangeiros 

da RFA, Hans-Dietrich Genscher, a solicitar o seu apoio para o adiamento da reunião 

do NPG marcada para Roma. Logo no início da carta, o responsável pela política 

externa norte-americana explicou que a sua «preocupação relativamente à participação 

dos portugueses no Grupo de Planeamento Nuclear» transcendia «a questão da 

protecção da informação de segurança da NATO», encontrando-se no topo das suas 

preocupações «o facto de se poder enfrentar uma situação em Portugal onde os 

elementos comunistas adquiram o controlo da situação». O Secretário de Estado 

prosseguiu revelando que durante o encontro com Costa Gomes em Washington tinha 

deixado claro que se fosse «permitido aos comunistas ocuparem posições-chave nos 

governos de países membros da NATO» o carácter da Aliança Atlântica ia ficar 

«profundamente alterado», acrescentando que fê-lo convicto de que os líderes 

                                                 
21«The Secretary´s Principals and Regionals Directors Staff Meeting», October 22, 1974, NA, SDR, Entry 
5177, Caixa 4 
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portugueses não podiam ser encorajados a pensar que os EUA e os europeus aceitavam 

a presença do PCP no executivo uma vez que tal conduziria a «um processo erosivo» 

no qual «outros aliados com minorias comunistas substanciais no seus países» 

tenderiam a «inclui-los igualmente nos seus governos». Em seguida, Kissinger 

procurou explicar a política dos Estados Unidos para Portugal referindo que aquela se 

baseava na premissa central de que se devia «desencorajar activamente a sua liderança 

de assumir que podia manter os comunistas no governo sem incorrer em certas 

penalidades», mas, simultaneamente, devia-se «incentivar os portugueses não só a 

adoptar os passos necessários para permitir a continuação do seu alinhamento com os 

aliados da NATO, como também a procurar junto dos seus amigos tradicionais, 

incluindo os EUA, apoio para fazer face às suas necessidades de auxílio». E o 

Secretário de Estado norte-americano concluiu solicitando a Genscher que revisse a 

posição do seu governo relativamente à reunião no NPG agendada para Novembro, o 

que deixava perceber a existência de divergência entre Washington e Bona nesta 

matéria, e apoiasse o adiamento daquela a fim de «preservar a integridade da NATO e 

assegurar a sua continuidade».22 

 Para além da referida ligação entre o assunto da participação portuguesa no 

Grupo de Planeamento Nuclear e a questão da posição do PCP em Portugal, esta carta 

revela-nos ainda dois dados importantes. Em primeiro lugar, Kissinger enuncia a 

Genscher a política americana para Lisboa nesta fase da transição democrática: 

penalidades em caso de continuação dos comunistas no Governo Provisório; assistência 

se o País adoptar os passos necessários à continuação do seu alinhamento com o bloco 

ocidental (leia-se, afastamento de Álvaro Cunhal do executivo). Em segundo lugar, o 

articulado permite perceber as diferenças entre as abordagens dos EUA e da RFA 

relativamente a Portugal e ao modo como lidar com a sua participação no NPG.   

 Mas os esforços do Secretário de Estado relativamente a este assunto não se 

ficaram pela acção diplomática junto dos aliados europeus. No dia 28 de Outubro 

enviou uma mensagem oral a Costa Gomes, através da Embaixada em Lisboa, pedindo-

lhe que se retirasse por sua iniciativa do Grupo de Planeamento Nuclear. Nela recordou 

uma vez mais a conversa de ambos em Washington e o «modo franco» como havia 

exposto a sua «preocupação com a presença de comunistas no governo português», bem 

como com a possibilidade de «os elementos totalitários adquirirem o controlo em 

                                                 
22«Outgoing Telegram, 234483, October 24, 1974». www.archives.gov/aad/series-description.jsp 
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Portugal», sendo que ambas as hipóteses podiam ter «profundas consequências em 

outros países aliados» e «alterar o carácter da NATO». Em seguida, invocando o 

estatuto militar de Costa Gomes e a sua «consciência da natureza altamente classificada 

das questões discutidas no NPG», sublinhou que a presença de Álvaro Cunhal no 

conselho de ministros punha «seriamente em questão a capacidade de Portugal proteger 

as informações do Grupo de Planeamento Nuclear», o que podia «ter consequências 

adversas para a segurança de toda a Aliança ocidental». De resto, prosseguiu Kissinger, 

tinha sido recentemente levado a cabo um inquérito justamente sobre a segurança da 

NATO cujas conclusões iam no sentido de recomendar que Lisboa não participasse nas 

actividades do NPG nem tivesse «acesso a documentos relativos ao arsenal atómico», 

facto que levou os Estados Unidos a associarem-se à «ideia de alguns aliados de adiar a 

reunião ministerial daquele Grupo agendada para Novembro». Todavia, como o 

protelamento não resolvia a questão de fundo, o Secretário de Estado concluiu 

solicitando a intervenção directa de Costa Gomes para a solução do problema: «peço-

lhe que considere pessoalmente o assunto e instrua o Embaixador Freitas Cruz para 

indicar aos representantes aliados na NATO que Portugal não vai participar nas 

actividades do Grupo de Planeamento Nuclear no presente momento. Acredito que vai 

concordar que, uma vez que as actividades do NPG têm de continuar e dada a 

importância para a segurança da Aliança de que a transmissão de informação tão 

sensível esteja completamente protegida, Portugal deve retirar-se».23 

Confrontado por Stuart Nash Scott com a mensagem oral de Henry Kissinger, 

Costa Gomes mostrou não só compreender os receios do governo dos EUA, como 

aceitou que Portugal se retirasse do NPG. Segundo a informação enviada pelo 

Embaixador para o Departamento de Estado, o Presidente português afirmou que 

«tendo em conta a preocupação do Secretário de Estado e de modo a não causar 

embaraços “aos nossos amigos americanos” e a outros membros da NATO ia dar 

instruções ao Embaixador Freitas Cruz para retirar Portugal do Grupo de Planeamento 

Nuclear e de quaisquer actividades com ele relacionadas».24 Ou seja, Costa Gomes 

decidiu que o País se devia retirar por sua iniciativa do Grupo de Planeamento Nuclear 

da organização de defesa do Ocidente; todavia tal resultou da pressão exercida por 

Kissinger. 

  

                                                 
23«Outgoing Telegram, 237034, October 24, 1974». www.archives.gov/aad/series-description.jsp 
24«Lisbon, 4725, November 2, 1974» GFL, PCF, Caixa 11 
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4. O Ocidente visita Portugal 

 A ambivalência aparente da acção dos Estados Unidos nesta fase da transição 

portuguesa, combinando sinais positivos, como o início das conversações técnicas com 

vista a um possível auxílio ao País, com a pressão diplomática no contexto da visita de 

Costa Gomes e Mário Soares a Washington e no caso da participação de Lisboa no 

NPG, era justificada pelas dúvidas que ainda existiam em diversos sectores da estrutura 

do poder norte-americano sobre o processo político em curso.  

Apesar do seu enorme pessimismo expresso em diversas ocasiões após o 28 de 

Setembro, o próprio Henry Kissinger procurou influenciar uma evolução favorável dos 

acontecimentos pois, como ele escreveu no seu memorando para Gerald Ford por 

ocasião da visita do Presidente da República e do ministro dos Negócios Estrangeiros 

de Portugal aos EUA, os desenvolvimentos políticos estavam «num estado altamente 

fluido e ainda susceptíveis de influência norte-americana».25  

Neste sentido, a 16 de Novembro de 1974, o Secretário de Estado nomeou 

formalmente Frank Carlucci para o cargo de Embaixador em Portugal, uma decisão que 

acabou por ter a prazo uma importância definitiva para o resultado final da transição 

portuguesa dado o papel desempenhado por este no apoio às forças democráticas. Ao 

substituir Scott por Carlucci, um diplomata com larga experiência em situações 

revolucionárias, Kissinger tinha a intenção óbvia de tentar reverter o curso dos 

acontecimentos em Portugal, isto é, de combater o avanço do PCP. Isso mesmo ficou 

claro nas poucas instruções dadas ao Embaixador: «deter o avanço dos comunistas e 

preservar a integridade da NATO».26 

 Com a mesma intenção se processou a visita de Edward Kennedy ao País, uma 

iniciativa de Mário Soares que contou com o apoio de Henry Kissinger. Poucos dias 

antes da sua partida para Lisboa, onde chegou a 19 de Novembro, o Senador telefonou 

ao Secretário de Estado para lhe comunicar que equacionava visitar Portugal, tendo a 

conversa decorrido de modo significativo: 

«Kennedy: - Estava a pensar ir a Portugal. Primeiro fui aconselhado a não ir, mas nas 

últimas 36 horas Art [Hartman] disse que isso ia ser muito útil». 

                                                 
25«Memorandum from Henry A. Kissinger to the Presidente», October 18, 1974, GFL, PCF, Caixa 10 
26Entrevista Carlucci, Washington D.C., 26.10.2004. Sobre a larga experiência de Frank Carlucci em 
situações revolucionária refira-se que ele tinha servido nas Embaixadas do Congo, durante a guerra civil 
dos anos 1960, do Zanzibar, por ocasião da revolução que levou à sua unificação na Tanzânia, e no 
Brasil.  
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Henry A. Kissinger: - Penso que será… particularmente se conseguir obter uma frente 

não comunista. 

Kennedy: - Sei que [Irving] Brown está lá agora e provavelmente você tem recebido 

informações… 

Henry Kissinger: - Penso que pode ajudar muito lá, dizendo-lhes que se derem aos 

comunistas um papel dominante tudo o resto é irrelevante 

(…) 

Kennedy: - Irei logo após as eleições. Eles tem estado a pressionar-me, mas eu tenho 

adiado. 

Henry Kissinger: - Se me tivesse perguntado há pouco tempo atrás, teria estado 

relutante, mas depois de ter falado com Costa Gomes penso de forma diferente. Ele tem 

tentado manter em aberto uma opção democrática e nós temos de evitar que se torne 

num Kerensky».27   

 Era assim claro o objectivo das autoridades norte-americanas no contexto da 

visita do Senador a Portugal: apoiar as forças internas não comunistas. De resto, o 

convite partiu de Mário Soares que escreveu numa carta dirigida a Edward Kennedy tão 

cedo quanto 27 de Junho: «Li com muita satisfação as suas amáveis palavras no Senado 

de grande compreensão e encorajamento pela presente situação portuguesa, 

nomeadamente as referentes ao processo de descolonização nos territórios africanos de 

Portugal. Aproveito a oportunidade para convidá-lo a visitar Portugal, tão cedo quanto 

possa, como meu convidado especial (…)».28   

 Indo ao encontro dos desejos expressos por vários dirigentes nacionais com 

quem se encontrou em Lisboa, em especial Costa Gomes, Mário Soares e Vítor Alves, 

pouco tempo após o seu regresso a Washington o Senador resolveu actuar no sentido de 

fazer aprovar no Congresso um pacote de ajuda económica a Portugal. O mote foi dado 

logo no início de Dezembro num discurso na Universidade de Connecticut onde 

declarou que «os EUA deveriam auxiliar Portugal e os territórios africanos de língua 

portuguesa través de um empréstimo de 50 milhões de dólares a dividir em partes 

iguais», acrescentando que «este auxílio demonstraria o interesse americano com a 

sobrevivência da democracia» em Portugal e nas suas antigas colónias.29 

                                                 
27Kissinger´s Telecons, October 22, 1974. http://foia.state.gov/searchcolls/collssearch.asp 
28AHD, PEA, 27 de Junho de 1974 
29AHD, PEA-EEA, nº754, 4 de Dezembro de 1974 
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 Na sequência deste discurso, Kennedy introduziu no Congresso uma emenda à 

lei de auxílio ao estrangeiro que incluiu não só os referidos 50 milhões de dólares em 

empréstimos como mais 5 milhões em donativos para assistência técnica. No texto 

apresentado aos seus pares, o Senador justificou este apoio como um «louvor ao novo 

Governo em Portugal pelos seus esforços relativos à independência das colónias 

africanas» e no âmbito da «política dos Estados Unidos de ajuda à experiência 

democrática em Portugal e ao desenvolvimento das nações emergentes em África».30 

 Como é habitual no processo legislativo norte-americano, e uma vez que é 

necessária a aprovação da Câmara dos Representantes, a proposta de Kennedy foi 

discutida numa conferência das duas Câmaras do Congresso que votou favoravelmente 

o empréstimo a Portugal, ainda que reduzindo o montante final para 20 milhões de 

dólares, bem como os 5 milhões em donativos. Adicionalmente, decidiu que a ajuda se 

destinava apenas a Portugal Metropolitano, não incluindo os territórios ultramarinos».31 

 Menos de dez dias após o regresso de Edward Kennedy a Washington foi a vez 

de dois importantes dirigentes sindicais norte-americanos visitarem Portugal. Tratou-se 

de Leonard Woodcock e Herman Rebhan, presidentes de dois dos maiores sindicatos 

dos EUA, respectivamente da United Auto Workers e da International Metal Workers 

Federation (IMF), que vieram a Lisboa a convite de Mário Soares, enquanto líder do 

Partido Socialista, com um objectivo claro: «apoiar a organização de um sindicato não 

comunista».32 

Apesar de terem permanecido no País apenas entre 28 de Novembro e 1 de 

Dezembro, Woodcock e Rebhan encontraram-se com vários dirigentes portugueses 

ligados ao mundo do trabalho, especialmente do PS com destaque para Marcelo Curto, 

e com membros do Governo, incluindo o ministro do trabalho Costa Martins, tendo 

aproveitado a oportunidade para se inteirarem in loco da situação em Portugal nesta 

área fundamental e de ampla penetração comunista. 

De resto, nas vésperas desta visita, Stuart Nash Scott enviou um telegrama para 

Washington a relatar a existência de um conflito interno em torno de uma questão que 

acabou por marcar os primeiros meses do ano de 1975: a “unicidade sindical”. O 

Embaixador escreveu a este respeito que «o apoio ao decreto-lei proposto pelo Governo 

prevendo um movimento sindical unitário (a “vermelha Intersindical”)» ia «desde o 
                                                 
30AHD, PEA-EEA, nº755, 4 de Dezembro de 1974  
31AHD, PEA-EEA, nº788, 18 de Dezembro de 1974 
32«Lisbon, 5253, November 29, 1974». www.archives.gov/aad/series-description.jsp 
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fervoroso até ao táctico», mas «a liderança dos sindicatos e os meios de comunicação 

social» transmitiam «com sucesso» a impressão de um «apoio esmagador dos 

trabalhadores» àquele movimento. Scott acrescentou ainda que o PPD e o PS estavam 

contra a proposta do executivo, mas só eram «capazes de tornar a sua oposição 

conhecida através dos partidos e não por intermédio de canais laborais organizados». 

De resto, a extrema fraqueza de socialistas e populares democráticos nas estruturas 

organizadas do mundo do trabalho era destacada pelo diplomata americano referindo 

que «no âmbito do movimento sindical propriamente dito os defensores da posição 

sustentada pelos comunistas de uma central sindical unitária imposta tinham o 

controlo».33 

Woodcock e Rebhan compreenderam correctamente o problema e regressaram a 

Washington decididos a apoiar os partidos “democráticos”, sobretudo os socialistas, a 

organizar uma contra-força capaz de combater o domínio do PCP neste sector-chave. 

De acordo com o relato feito por eles ao adido da sua Embaixada em Lisboa, não havia 

dúvidas de que «os comunistas controlavam a Intersindical», compondo «a direcção do 

sindicato dos técnicos e operários metalúrgicos e metalo-mecaniscos de Lisboa» com a 

excepção do Presidente que era «um socialista»; já o ministro do Trabalho, Costa 

Martins era «um “inocente” largamente manipulado pelos comunistas no seu 

ministério». Mas para os dirigentes norte-americanos, tendo por base os testemunhos de 

Marcelo Curto e «outros jovens activistas», existia «uma ampla estrutura para uma 

legítima, e não política, organização sindical, bem como para a formação dos seus 

quadros».34 

Neste sentido, Herman Rebhan comprometeu-se a enviar para Portugal um 

representante, Carlos Pardo, com o encargo de ajudar na organização e formação de 

sindicatos não comunistas. Já Leonard Woodcock prometeu contactar Edward Kennedy 

para combinar uma abordagem conjunta a Kissinger no sentido de o instar a «conceder 

em breve uma ajuda substancial a Portugal» que devia ser «disponibilizada antes da 

realização das eleições para a Assembleia Constituinte de Março de 1975» enquanto 

«prova do apoio dos Estados Unidos aos elementos moderados do Governo 

português».35  

                                                 
33Ibidem 
34«Lisbon, 5270, December 2, 1974». www.archives.gov/aad/series-description.jsp 
35«Lisbon, 5272, December 2, 1974». www.archives.gov/aad/series-description.jsp 
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 Cumpre sublinhar que, pela mesma ocasião, diversos líderes europeus ocidentais 

visitaram Lisboa com o intuito de expressar publicamente a sua solidariedade com as 

forças “democráticas” que se opunham ao PCP, destacando-se aqui os dirigentes dos 

partidos socialistas e o apoio dado ao PS. 

 Iremos abordar este assunto com mais pormenor no capítulo dedicado à política 

da Europa Ocidental para a transição portuguesa. Todavia, importa referir que, 

praticamente em simultâneo com as visitas de Edward Kennedy, Herman Rebhan e 

Leonard Woodcock, personalidades como Willy Brandt e Olof Palme se deslocaram ao 

País, assistindo-se assim a um crescendo da actividade diplomática do Ocidente junto 

de Portugal.36 

 Brandt permaneceu em Lisboa de 19 a 21 de Outubro, tendo revelado logo à 

chegada ao aeroporto os seus propósitos: «esperamos todos poder ajudar o povo 

português e o Partido Socialista a encontrarem o caminho seguro em direcção ao 

futuro».37 E esta intenção foi reforçada pela avaliação feita da situação interna durante 

os três dias de estadia no País pois, segundo revelou ao Embaixador dos EUA em Bona, 

ficou especialmente impressionado com o Partido Comunista que «estava altamente 

organizado e a receber ajuda financeira da União Soviética, para além de ter grande 

influência nos sindicatos». Nesse sentido, defendeu junto do diplomata norte-americano 

que «devia ser dada prioridade ao desenvolvimento de assistência económica concreta 

para prevenir o colapso da economia», pois o futuro de Portugal era ainda «incerto» e 

dependia muito «do que os Estados Unidos e a RFA fizessem». Concretizando, o 

Presidente do SPD referiu que o seu partido «ia dar apoio moral e técnico aos social -

democratas de Soares», planeando trazê-los à Alemanha Ocidental para «lhes dar 

instrução na gestão e administração partidária». Finalmente, em relação ao MFA, 

Brandt afirmou que este era liderado por Melo Antunes, Vítor Alves e Vasco 

Gonçalves que, «embora fossem nacionalistas e apoiassem o Governo civil» tinham 

também «uma propensão “peronista” que podia emergir caso a situação se tornasse 

suficientemente séria para que perdessem a paciência com a inépcia da liderança 

civil».38 

                                                 
36Na realidade, o primeiro líder socialista europeu a visitar Portugal foi François Mitterrand, logo a 30 
Junho de 1974, tendo participado em diversas iniciativas do PS, com destaque para as manifestações 
organizadas em Coimbra e no Porto e para o comício realizado em Lisboa, no Pavilhão Carlos Lopes 
37Juliet Antunes Sablosky, PS e a Transição para a Democracia…, ob.cit., p.45 
38«Bonn, 16825, October 25, 1974». www.archives.gov/aad/series-description.jsp 
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Cinco dias depois foi a vez de Olof Palme visitar Portugal na qualidade de líder 

dos social-democratas suecos e com o objectivo claro de «ajudar a edificar o Partido 

Socialista Português e o movimento sindical no País». Segundo as informações dadas 

pelos seus colaboradores ao Embaixador dos EUA em Estocolmo, Strausz-Hupe, Palme 

estava «consciente da incerteza da situação prevalecente em Portugal e da necessidade 

de apoiar Soares e o PS». A sua preocupação fundamental consistia no perigo de 

Portugal poder «transformar-se numa ditadura militar de esquerda, na linha do modelo 

peruano», risco aumentado caso «os socialistas perdessem o combate pelo controlo do 

movimento sindical».39 

 

5.Governo dos EUA aprova programa de ajuda económica a Portugal 

 As dúvidas que ainda existiam sobre a evolução da situação portuguesa nos 

EUA e na Europa Ocidental eram justificadas pelos sinais contraditórios provenientes 

dos acontecimentos internos desde finais do mês de Outubro. Por um lado, ampliou-se a 

afirmação do Movimento das Forças Armadas como agente político determinante do 

processo revolucionário, traduzida não só na intensificação do debate acerca da sua 

institucionalização, como também no início da discussão sobre a representação do 

“Movimento” na futura Assembleia Constituinte e sobre a celebração de um pacto 

MFA-Partidos. Por outro lado, iniciou-se o trabalho do grupo encarregue de elaborar 

um plano económico-social – o “plano Melo Antunes” - cuja composição apontava para 

uma via moderada, esboçando-se consequentemente os primeiros sinais da ruptura 

posterior entre a ala pró-comunista, ligada aos “gonçalvistas”, e socialista 

independente, associada aos “meloantunistas”.40 

 Segundo Maria Inácia Rezola, o debate acerca da institucionalização do MFA 

intensificou-se a partir do artigo publicado por José Medeiros Ferreira, a 23 de Outubro, 

no jornal República. Nele, o dirigente socialista classificou o “Movimento” como «o 

instrumento maior da independência nacional e o garante máximo da instauração da 

democracia pluralista em Portugal» e, acto contínuo, defendeu a necessidade de se 

«institucionalizar o MFA ao nível político, sendo de assegurar a sua dignidade 

constitucional, logo na Assembleia Constituinte».41  

                                                 
39«Stockholm, 4686, October 19, 1974». www.archives.gov/aad/series-description.jsp 
40Marcelo Rebelo de Sousa, A Revolução e o Nascimento do PPD…, ob. cit. pp.283 
41Maria Inácia Rezola, O Conselho da Revolução…ob.cit., p.151 
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 A discussão em torno desta questão estendeu-se rapidamente ao sector militar e, 

ainda em Outubro, foi aprovada numa reunião de oficiais da armada uma moção 

defendendo justamente a institucionalização do Movimento das Forças Armadas: «Os 

oficiais da Armada manifestam: 1.O interesse em que todos colaborem na vida 

associativa da Corporação: 2.O repúdio radical de todas as manobras divisionárias e 

reaccionárias tendentes a provocar situações de descrédito tanto para o MFA como para 

o seu Programa; 3.O seu total apoio às posições assumidas pela Comissão 

Coordenadora do Programa, como representante do MFA, durante a crise do 28 de 

Setembro; 4.A necessidade de institucionalização da Comissão Coordenadora do 

MFA».42 

 Em simultâneo, iniciou-se a discussão sobre se o MFA devia estar representado 

na futura Assembleia Constituinte com a emergência de três grupos de opinião distintos 

acerca da questão. Os mais radicais defendiam que essa participação podia ser feita 

através de elementos eleitos por sufrágio; outros, que ela devia realizar-se por via de 

representantes sem direito a voto, com o estatuto de observadores e com a missão de 

colaborarem com a JSN e o Conselho de Estado no controle ao cumprimento do 

Programa do MFA e do Governo Provisório; um terceiro grupo defendia que ela podia 

ser obtida através de membros do MFA, por eles designados, que constituíam uma 

percentagem (entre 10% e 20%) do número total de deputados eleitos para a 

Assembleia Constituinte.43 

 Sintomaticamente, foi o PCP quem mais se destacou ao nível civil na defesa de 

que o MFA devia estar representado na Constituinte. Indo ainda mais longe, os 

comunistas introduziram na agenda interna a questão da necessidade de celebração de 

um Pacto Constitucional entre o “Movimento” e os partidos políticos. Num comício 

realizado em Dezembro, em Braga, Álvaro Cunhal afirmou: «Finalmente, em relação à 

elaboração da nova Constituição não é concebível que o MFA não tenha uma palavra a 

dizer. Só temos duas soluções possíveis para um tal problema: ou o MFA fica, com 

direito próprio, com assento na Assembleia, ou terá de decidir-se previamente um 

acordo entre os partidos democráticos e o MFA acerca das linhas gerais da Constituição 

e da política do futuro. Talvez que esta última forma possa ser uma solução à 

dificuldade».44 

                                                 
42Idem, p.152 
43Idem, p.155 
44Cit. em Avelino Rodrigues, Cesário Borga, Mário Cardoso, Portugal Depois de Abril…, ob. cit.,  p.122 
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 Todavia, apesar do avanço do MFA no processo político e da crescente 

coincidência estratégica entre o seu sector “gonçalvista” e o PCP, existiam ainda sinais 

contraditórios na evolução da situação portuguesa. Assim, a 18 de Outubro, o Governo 

Provisório decidiu criar um grupo de trabalho destinado a elaborar um plano 

económico-social cujos primeiros indicadores denotavam uma preocupação de 

moderação: Melo Antunes foi nomeado para coordenar a equipa composta por Rui 

Vilar, Silva Lopes, Maria de Lurdes Pintasilgo e Vítor Constâncio. Acresce que a 

constituição deste grupo deu origem aos primeiros sinais públicos de divisão no seio do 

Movimento das Forças Armadas, traduzidos na publicação a 12 de Novembro de um 

artigo no boletim do MFA, intitulado «Do Político ao Económico», que se assumiu 

como uma forma de pressão do sector pró-comunista do “Movimento” sobre Melo 

Antunes. O artigo era revelador da visão económica dos “gonçalvistas”: «De facto, 

atendendo a que os aspectos económicos condicionam em grande parte a situação 

política no nosso País, há que reconhecer que a consolidação da democracia em 

Portugal passa necessariamente por medidas que apontem desde já para uma 

democratização económica. (…) É assim nítida e urgente a necessidade que há em 

tomar medidas de carácter económico que actuem, quer ao nível da conjuntura (…), 

quer ao nível estrutural, lançando as bases para um efectivo “controle” da actividade 

económica básica pelo Estado e criando condições que permitam ao nosso Povo ter, a 

médio e longo prazo, nítidas melhorias de condições de vida». Igualmente sintomático 

era o seu recado final ao grupo coordenado por Melo Antunes: «não pode deixar de 

causar certa inquietação o facto de, passados mais de quinze dias, nada se saber ainda 

sobre a sua constituição (o que é muito importante) e quais os objectivos do seu 

trabalho».45  

 Ao mesmo tempo que o Movimento das Forças Armadas iniciou o seu processo 

de divisão a partir da discussão em torno do “Plano Melo Antunes”, que se prolongou 

até Fevereiro do ano seguinte altura em que atingiu o seu clímax, alguns sectores do 

MFA decidiram desencadear uma acção externa destinada a transmitir uma mensagem 

de moderação da revolução portuguesa, tendo Vítor Alves começado a 4 de Novembro 

um périplo de 11 dias por cinco países da CEE – Londres, Bruxelas, Paris, Roma e 

Bona. De acordo com a informação transmitida pelo DCM da Embaixada da RFA ao 
                                                 
45Maria Inácia Rezola, O Conselho da Revolução…ob.cit., pp.172-73. De acordo com o testemunho de 
José Manuel Barroso, com base na sua experiência pessoal, este artigo foi enviado para publicação 
directamente pelo gabinete de assessores do Primeiro–Ministro. José Manuel Barroso, Segredos de 
Abril, Lisboa, Editorial Notícias, 1995, p.98 
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seu homólogo norte-americano, o militar português pretendia com a iniciativa «corrigir 

a impressão errada sobre a actual situação portuguesa»; porém, segundo as 

recomendações enviadas para Bona pelo mesmo diplomata, a visita devia ser 

aproveitada para «colocar algumas questões duras», como por exemplo: «medidas para 

garantir a realização das eleições na data prevista; definição do papel e carácter do 

Movimento das Forças Armadas; planos do Governo português para lidar com os 

prisioneiros políticos; medidas para garantir a segurança dos capitais e propriedades 

alemãs e de outros países estrangeiros».46  

 Dado este clima de desconfiança predominante no Ocidente relativamente ao 

MFA, e não obstante a imagem favorável que Vítor Alves tinha nos círculos 

diplomáticos europeus e americanos, o ministro Sem Pasta foi incapaz de converter os 

governos aliados à causa do “Movimento” e viu gorado um dos principais resultados 

concretos visados pela viagem: convencer a CEE a ajudar economicamente Portugal.  

  Em vez disso, sintomaticamente, viu o seu périplo ser dominado pelas 

polémicas em torno das questões da participação de Lisboa no Grupo de Planeamento 

Nuclear da NATO e das facilidades militares concedidas aos EUA nos Açores. O 

primeiro assunto foi sobretudo suscitado pela imprensa europeia que o questionou 

repetidamente sobre a exclusão do País do NPG, tendo Vítor Alves declarado que 

Portugal ia «participar nos trabalhos da NATO» e que «não tinha sido afastado do 

Grupo de Planeamento Nuclear», apenas tinha havido um adiamento da reunião 

agendada para Roma.47 O segundo tema surgiu igualmente na sequência das notícias 

veiculadas pela comunicação social, segundo as quais o militar português havia 

afirmado que a base das Lajes «só podia ser usada em missões da NATO e não dos 

EUA», o que foi prontamente desmentido pelo próprio ao esclarecer que «as suas 

observações tinham sido mal entendidas, possivelmente por causa das dificuldades 

linguísticas» e que «a concessão das Lajes era um acordo bilateral entre os Estados 

Unidos e Portugal dentro da estrutura da NATO».48 

 Também Sá Carneiro procurou aproveitar a sua viagem aos EUA no início de 

Dezembro para transmitir uma imagem favorável da evolução do processo político 

português, empenhando-se ao mesmo tempo em garantir apoios em Washington para o 

PPD. Nesse sentido, o líder dos social-democratas, acompanhado por Francisco Pinto 

                                                 
46«Lisbon, 4752, November 5, 1974». www.archives.gov/aad/series-description.jsp 
47«Lisbon, 4863, November 8, 1974». www.archives.gov/aad/series-description.jsp 
48«Lisbon, 5058, November 19, 1974». www.archives.gov/aad/series-description.jsp 
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Balsemão, Rui Machete, Ernâni Lopes e António Patrício Gouveia, esforçou-se por 

estabelecer uma extensa rede de contactos que ia desde o Secretário de Estado, a 

destacados membros do Congresso, como Edward Kennedy e Hubert Humphrey, ao 

vice-presidente do Banco Mundial, a dirigentes da AFL-CIO, até vários analistas 

políticos, como James Reston e Tad Szulc, e jornalistas da CBS, do Washington Post e 

do New York Times. 

 Mas o ponto mais alto da visita foi o encontro com Henry Kissinger – o 

primeiro de dirigentes do PPD com o responsável pela política externa norte-americana. 

Com o intuito de preparar o Secretário de Estado para o evento, a 28 de Novembro, o 

Departamento de Estado elaborou um memorando especialmente interessante para 

perceber o modo como Sá Carneiro era percepcionado nos Estados Unidos. Nele, o 

dirigente português era caracterizado como um «auto-denominado social-democratas», 

que estava «politicamente à direita» do PS, assumindo-se como um «forte rival dos 

socialistas» e que pretendia «demonstrar que Soares não era a única voz da moderação 

em Portugal». Sobre o PPD, o documento reconhecia que este era «o mais conservador 

dos três partidos políticos no Governo Provisório» e parecia «estar melhor organizado 

do que o PS», mas acrescentava que o Departamento de Estado não tinha «nenhum 

partido favorito» e devia transmitir a mensagem de que «apoiava todos os grupos 

democráticos e pró-ocidentais de Portugal».  

Outra parte importante do memorando era consagrada aos temas fundamentais a 

ser abordados durante a conversa: as eleições, o problema do comunismo, a ajuda 

económica a Portugal e a NATO. Quanto ao primeiro, o líder dos social-democratas 

devia ser questionado sobre se «as eleições se iam realizar na data prevista» uma vez 

que, segundo informações recebidas em Washington, «alguns dirigentes do PPD 

pareciam estar cépticos quanto ao facto de os líderes mais radicais do Movimento das 

Forças Armadas permitirem que as eleições ocorressem, ou, se elas tivessem lugar, que 

reflectissem verdadeiramente as opiniões mais conservadoras dos eleitores 

portugueses». Em relação ao problema do comunismo, devia ser deixado claro que para 

os EUA o PCP era «uma séria ameaça ao restabelecimento da democracia em Portugal» 

e que «uma forte performance dos comunistas nas eleições para a Assembleia 

Constituinte ia ter preocupantes implicações para o futuro da Aliança Atlântica». Já no 

que diz respeito à ajuda económica a Lisboa a mensagem a transmitir a Sá Carneiro, 

conhecido nos Estados Unidos como «um forte defensor da ajuda americana a Lisboa» 

era a de que a Administração Ford estava «solidária com os problemas económicos de 
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Portugal» e encontrava-se a «examinar as formas de poder ajudar o País», pretendendo 

fazer em breve «propostas específicas nos campos da habitação e transportes e outros 

programas ainda em estudo». Finalmente, relativamente à organização de defesa do 

Ocidente, pretendia-se enfatizar que «os interesses dos EUA iam no sentido de Portugal 

permanecer na NATO e desempenhar um papel activo nos assuntos da Europa 

Ocidental». 

 Um último dado interessante contido no documento aparecia inscrito na parte 

dedicada à informação sobre os antecedentes da visita. Nela, o Departamento de Estado 

sublinhou que «os líderes do Partido Popular Democrático procuraram estabelecer 

contactos mais próximos com os Estados Unidos desde Junho, altura em que Sá 

Carneiro era ministro Sem Pasta no primeiro Governo Provisório» e acrescentou: «para 

além de frequentes contactos em Lisboa, nós (…) trouxemos aos EUA dois dos seus 

directores de campanha para observarem as nossas eleições do Outono».49 

 Todavia, o encontro do líder do PPD no Departamento de Estado acabou por 

realizar-se essencialmente com Wells Stabler e Alan Lukens, sendo que só após esta 

reunião é que Kissinger o recebeu para «uma fotografia e uma breve conversa», 

aproveitada pelo Secretário de Estado para afirmar que «o governo dos Estados Unidos 

estava interessado na evolução democrática de Portugal e queria fazer alguma coisa 

concreta para ajudar»; Sá Carneiro, por seu lado, procurou sublinhar que «esperava que 

a ajuda americana viesse o mais breve possível», acrescentando que o PPD «era o único 

partido não marxista que tinha hipóteses de ganhar as eleições. 50  

O tema do apoio de Washington a Lisboa dominou igualmente o diálogo com 

Stabler e Lukens, com o dirigente português a afirmar de modo directo que «os Estados 

Unidos deviam abandonar a sua atitude “esperar para ver” e agir rapidamente dentro 

das linhas sugeridas pelo Senador Kennedy», uma vez que «o bloco soviético tinha 

começado a enviar ajuda ao oferecer créditos comerciais» e «o Ocidente devia fazer 

algo similar». Com esta intenção primordial, Sá Carneiro procurou transmitir aos norte-

americanos uma imagem moderadamente optimista da situação em Portugal e, embora 

«admitindo o perigo da influência “esquerdista” no MFA», afirmou que «mesmo que a 

campanha não corresse completamente de acordo com os desejos do MFA, o adiamento 

das eleições era pouco provável». E questionado sobre a força dos comunistas, 
                                                 
49«Outgoing Telegram, 262404, November 28, 1974». www.archives.gov/aad/series-description.jsp 
50«Outgoing Telegram, 269194, December 7, 1974». www.archives.gov/aad/series-description.jsp Wells 
Stabler era o Deputy Assistant Secretary 
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respondeu que «o PCP estava bem organizado, uma vez que era o único partido que 

havia funcionado durante os cinquenta anos de ditadura», mas, apesar disso, «a sua 

força eleitoral devia ser apenas de 10 a 15%». Não obstante os seus esforços, o líder 

social-democrata não conseguiu obter qualquer compromisso dos seus interlocutores 

quer relativamente ao auxílio a Lisboa, quer ao PPD; Wels Stabler limitou-se a afirmar 

vagamente que «os Estados Unidos estavam a seguir e a situação e pretendiam apoiar 

os desenvolvimento da democracia em Portugal» e acrescentou que o seu país «não 

podia apoiar qualquer partido específico antes das eleições».51 

A ambivalência que ainda permanecia relativamente ao resultado final do 

processo político português, a acção das forças “moderadas” internas no plano 

internacional e, sobretudo, os esforços levados a cabo a partir do exterior, muito em 

especial por Edward Kennedy, tiveram desde logo uma consequência relevante: após 

vários adiamentos, o Governo dos EUA aprovou finalmente um programa de ajuda 

económica a Portugal.  

De resto, por esta ocasião, Henry Kissinger estava decidido a agir, e de modo 

rápido, no sentido de influenciar a situação portuguesa. Isso mesmo ficou claro no 

diálogo havido durante a reunião do Secretário de Estado com o seu staff no dia 9 de 

Dezembro: 

«Secretary Kissinger: - Wells [Stabler], vamos ter o assunto português [referencia ao 

Programa de ajuda económica] concluído até ao fim do dia? 

Mr Stabler : - Vamos. 

Secretary Kissinger: - Eu aprovei alguma coisa a semana passada. 

Mr Stabler: - Tivemos acesso a isso na sexta-feira. E dissemos-lhe para arranjarem um 

programa específico. 

Secretary Kissinger: - Que vai ser implementado na próxima semana. Porque podemos 

estudar isto até que outro século da história portuguesa tenha passado. Isto não é de 

todo um procedimento de desenvolvimento económico. Isto é uma situação semi- 

revolucionária. Se vamos fazer alguma coisa, temos de fazê-la já. Quando podemos 

agir?  

Mr Stabler: - Vamos ter alguma coisa para si ainda hoje. 

Secretary Kissinger: - E após eu ter a ter aprovado? 

Mr. Stabler: - Penso que pode ser feito quase imediatamente. 

                                                 
51Idem 
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Secretary Kissinger: - Quando é que Carlucci chega lá [a Portugal]. 

Mr.Stabler: - A 14 de Janeiro. 

Secretary Kissinger: - É disto que eu gosto – um sentido de urgência. Ele já foi 

confirmado [pelo Congresso]? 

Mr Stabler: - Ele já foi confirmado. Mas existe um problema lá. 

Secretary Kissinger: - Qual é o problema? 

Mr. Stabler:  - Tem que ver com o presente Embaixador [Scott]. 

Secretary Kissinger: - Ele não quer sair? 

Mr. Stabler: - Perguntou (…) se podia ficar até dia 10. 

Secretary Kissinger: - As eleições são em meados de Março. Estamos a falar disto 

desde o início de Outubro. Você sabe, eu tenho grande simpatia pelo actual 

Embaixador… em qualquer outro posto não faria qualquer diferença. 

Mr Stabler: - É basicamente uma questão de dez dias. 

Secretary Kissinger:-  Em qualquer outro posto não faria qualquer diferença. 

(…) 

Mr Stabler: (…) -  É só uma questão de dez dias. 

Secretary Kissinger:-  E depois só faltam 60 dias para as eleições. E ele tem de 

apresentar credenciais. Não estaremos a funcionar até Fevereiro. Até Carlucci vai 

precisar de conhecer um pouco o país. Vai ter de descobrir quem é sério na Embaixada. 

Desde Outubro que tenho tentado transmitir um sentido de urgência em relação à 

situação portuguesa. E aqui estamos nós, em finais de Dezembro, ainda a deitar 

conversa fora e a tentar colocar lá o Embaixador. Temos o problema estudado. Todo o 

português com que falei disse que se não fizermos qualquer coisa rapidamente, não 

vamos afectar a situação em Março. E ainda não temos o Programa [de ajuda 

económica] aprovado, nem temos lá um Embaixador que saiba o que está a fazer. E as 

eleições são cerca de meados de Março, isto se elas alguma vez se realizarem».52 

 Este diálogo importante revela-nos com clareza a urgência agora atribuída pelo 

Secretário de Estado relativamente ao apoio económico a Portugal ao ponto de instar os 

seus colaboradores a agirem rapidamente não só no âmbito do programa de auxílio, 

como também na substituição do Embaixador em Lisboa, acrescentando, 

sintomaticamente, que «em qualquer outro posto não faria diferença». E Kissinger foi 

                                                 
52«The Secretary´s Principals and Regionals Directors Staff Meeting», December 9, 1974, NA, SDR, 
Entry 5177, Caixa 5 
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igualmente muito directo quanto ao seu objectivo: tentar influenciar o resultado das 

eleições marcadas para Março de 1975. 

 Em sintonia com este desejo de actuar de modo rápido, o responsável pela 

política externa norte-americana entregou no dia seguinte um memorando ao Presidente 

Ford a solicitar a sua autorização para informar o Governo português de que os EUA 

estavam disponíveis para «oferecer assistência imediata». No documento, começou por 

recordar que quando Costa Gomes esteve em Washington «instou os Estados Unidos a 

prestarem ajuda económica [a Portugal] como o melhor meio de combater os 

comunistas que só podiam beneficiar da contínua deterioração da situação da economia 

portuguesa». Em seguida, propôs que o Governo português fosse informado de que os 

EUA estavam disponíveis para «oferecer a assistência imediata» possível no âmbito dos 

«recursos existentes» no ramo executivo, «como investimentos da AID no sector da 

habitação, garantias, assistência técnica, troca de exportações, treino de portugueses nos 

Estados Unidos e créditos do Export-Import Bank». E, lembrando a lei aprovada no 

Senado para a concessão de um empréstimo a Lisboa, adiantou que planeava «dizer a 

Soares que, se a autorização final relativa a esta ajuda passasse nas duas Câmaras [do 

Congresso]» ia «encontrar-se de imediato com o Governo português para acordar um 

programa mais substancial permitido pela nova lei».53  

 Nesse mesmo dia, após a aprovação do Presidente, o Secretário de Estado 

instruiu Stuart Nash Scott para se encontrar «tão cedo quanto possível» com Costa 

Gomes, «de preferência nas próximas 24 horas», e comunicar-lhe que a Administração 

Ford estava disponível para «oferecer imediatamente assistência ao Governo 

português». Esta compreendia «20 milhões de dólares em empréstimos americanos 

privados para a construção de habitações»; a disponibilização de «especialistas do 

governo dos Estados Unidos para as áreas consideradas de alta prioridade pelo 

executivo português como a Agricultura, os transportes, a administração pública, a 

educação e a saúde»; o «financiamento de bens e serviços norte-americanos necessários 

ao desenvolvimento de projectos portugueses» através do Export–Import Bank; o apoio 

às «reservas monetárias de Portugal» se estas se encontrassem em «níveis 

perigosamente baixos» e não estivessem disponíveis «outros meios internacionais». O 

Embaixador devia ainda transmitir ao Presidente português que, para além desta ajuda 

bilateral atribuída através recursos existentes no ramo executivo, a Administração 
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estava a «apoiar, quer no Senado, quer na Câmara dos Representantes a legislação 

destinada a autorizar empréstimos adicionais de 25 milhões de dólares e 2.5 milhões de 

donativos, mais um montante igual para os antigos territórios africanos de Portugal». 

Finalmente, no plano multilateral, o governo dos EUA disponibilizava-se para apoiar o 

País «em organizações internacionais tais como o Banco Mundial, o FMI e a OCDE» e 

a «instar os países amigos igualmente a ajudar, quer bilateralmente, quer em conjunto 

com os Estados Unidos».  

As instruções finais de Henry Kissinger no telegrama enviado a Scott eram 

claras quanto ao alcance desta assistência económica: apoiar Costa Gomes «nos 

esforços que está a fazer para conduzir Portugal para a democracia e na renovada 

dedicação aos valores que asseguram a liberdade e a força da sociedade ocidental». De 

resto, a importância atribuída ao presidente português nesta fase da transição 

portuguesa era expressa de forma paradigmática numa nota pessoal para o Embaixador: 

«Devo entregar ao ministro dos Negócios Estrangeiros, Soares, em Bruxelas, a ideia 

geral deste programa, mas quero que a abordagem principal seja feia com Costa Gomes 

em Lisboa».54 

  Esta mensagem foi entregue por Scott ao Presidente português menos de 24 

horas depois e mereceu logo a sua aprovação. De resto, o general não escondeu a sua 

satisfação com a notícia e, para além de questionar se «o programa podia ser tornado 

público de imediato», comentou: «Senhor Embaixador, agradeço-lhe por este presente 

de Natal».55 

 Deste modo, a 13 de Dezembro, o governo dos Estados Unidos anunciou 

publicamente a aprovação do programa de ajuda económica e cooperação para Portugal 

através de uma nota oficiosa divulgada pelo Departamento de Estado, justificando-a 

como «uma demonstração positiva de confiança dos EUA no futuro de Portugal» e um 

«apoio ao seu esforço para construir uma sociedade livre e democrática». Este 

compreendia «20 milhões de dólares em empréstimos privados para a construção de 

habitações»; a disponibilização de «especialistas nas áreas da Agricultura, Transportes, 

Administração Pública, Educação e Saúde»; o «financiamento de bens e serviços 

americanos necessários aos projectos portugueses de desenvolvimento» através do 

Export-Import Bank; o apoio ao País «junto das organizações internacionais, tais como 
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o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional e a Organização para a Cooperação 

e Desenvolvimento Económico», bem como de «outros países amigos»; a defesa da 

«proposta de auxílio do Congresso» autorizando «empréstimos e donativos a serem 

divididos em parte iguais por Portugal e pelos antigos territórios africanos».56 

   

6.Frank Carlucci chega a Portugal 

As dúvidas que ainda existiam na capital norte-americana acerca da direcção da 

transição portuguesa começaram gradualmente a dissipar-se no início do ano de 1975 

em consequência do clima de conflitualidade crescente que culminou no choque militar 

de Março de 1975, altura em que Washington operou a primeira viragem substancial na 

sua política para Lisboa. 

Logo nos primeiros dias de Janeiro começou a controvérsia em torno da questão 

da “unicidade sindical” e o subsequente combate que então se travou entre as forças 

favoráveis e as contrárias à consagração em lei da existência de uma única central 

sindical, surgindo dos dois lados da barricada o PCP e o PS que assim consumaram a 

sua ruptura definitiva. 

O Partido Comunista liderou ao nível civil as forças defensoras da “unicidade 

sindical”, contando com importantes apoios no campo militar e usando como “ponta de 

lança” a Intersindical, tendo mesmo começado a sua campanha para influenciar os 

órgãos de decisão, sobretudo o MFA, no sentido por si desejado tão cedo quanto 

Novembro de 1974. No dia 28 deste mês o Comité Central do partido emitiu um 

comunicado pronunciando-se «contra o pluralismo sindical e pela unidade dos 

trabalhadores em sindicatos autónomos e independentes do patronato, do Governo e 

dos partidos políticos» pois era «através desses sindicatos que os trabalhadores, 

praticando uma ampla democracia interna, discutindo livremente os seus problemas e 

tomando decisões de acordo com a expressão da maioria» iam apresentar «uma frente 

única na defesa dos seus interesses face ao patronato».57 

Mas foi efectivamente a partir de Janeiro de 1975 que a ofensiva comunista se 

intensificou. Primeiro, logo no dia 3, com o secretário de Estado do Trabalho, Carlos 

Carvalhas, a pronunciar-se na televisão a favor da “unicidade sindical”.58 Segundo, com 

a Comissão Política do PCP a divulgar uma nota pública no dia 14 confirmando que 
                                                 
56Department of State Bulletin, Vol.LXXII, nº1856, January 20, 1975, p.71 
57«Nota sobre a Unidade Sindical», 28 de Novembro de 1974, em Documentos Políticos do Partido 
Comunista Português, Comunicados do Comité Central do PCP, Lisboa, Edições Avante!, 1975, p.172 
58Maria Inácia Rezola, O Conselho da Revolução…ob.cit., p.179 
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para o partido a “unicidade sindical” era «a melhor garantia da liberdade sindical» 

enquanto que «o chamado pluralismo, a proliferação de sindicatos, seria de facto 

contrário à liberdade e independência do movimento sindical»59 Terceiro, quatro dias 

depois, com o próprio Álvaro Cunhal a afirmar num comício na Marinha Grande que o 

controlo da organização sindical era «(…)o problema político da actualidade» e a 

acrescentar de forma categórica: «os trabalhadores (…) lutarão até à vitória em defesa 

da liberdade sindical, da unicidade sindical, da independência dos sindicatos, o que se 

traduz hoje (…) numa palavra: unicidade».60 

Os intentos hegemónicos dos comunistas em matéria sindical depararam-se de 

imediato com a reacção dos socialistas, destacando-se a acção de Salgado Zenha que a 

7 de Janeiro publicou na imprensa um artigo acusando a imposição da «unicidade da 

confederação sindical» de ser violadora da «liberdade de associação» e da «liberdade 

sindical». Para ele, tal facto era «grave» porque traduzia «uma desconfiança em relação 

à capacidade das classes trabalhadoras para usufruírem da liberdade sindical» e porque 

revelava «o medo à liberdade» que se tinha vindo ultimamente a manifestar. Segundo 

Zenha, em última análise, estava em causa a democracia: - «Receia-se a liberdade 

sindical, receiam-se as eleições, receia-se, em suma, a vida democrática».61 

 Mas a 13 de Janeiro o MFA pronunciou-se sobre o assunto com o Conselho dos 

Vinte a defender a “unicidade” sindical, dando assim cobertura ao PCP. O anúncio da 

posição do “Movimento” foi feito por Vasco Lourenço, na televisão, onde afirmou: 

«(…) o problema da lei sindical foi amplamente debatido no Conselho Superior do 

MFA, no dia 2 do corrente; pesadas as vantagens e inconvenientes e tendo em atenção 

factores tais como a isenção partidária do MFA e que a Revolução está a ser feita para e 

com o Povo português, pelo que a sua vontade terá que ser respeitada, e que essa 

mesma vontade foi expressa no resultado da discussão pública do problema, 

nomeadamente no seio dos sindicatos, o Conselho Superior do MFA pronunciou-se, por 

unanimidade, pelo princípio da unicidade sindical, dentro do espírito de que as 

cláusulas do diploma legal deverão garantir a liberdade sindical, quer na filiação, quer 

                                                 
59Cit. em José Manuel Barroso, Segredos de Abril…, ob.cit., p.149 
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no processamento e representatividade das eleições das estruturas sindicais, aos 

diferentes níveis».62 

 A decisão final sobre a questão da “unicidade sindical” ficou agendada para o 

Conselho de Ministros de 20 de Janeiro, assistindo-se nas vésperas desta data ao 

crescendo de actividade dos defensores das duas opções possíveis. Assim, no dia 14, a 

Intersindical e o PCP, com o apoio do MDP, MES e FSP, organizaram uma grande 

manifestação de apoio à “unicidade sindical” que mobilizou cerca de 80 mil pessoas. O 

PS respondeu dois dias depois também através de um significativo comício, no 

Pavilhão dos Desportos, que juntou cerca de 15 mil pessoas e onde se ouviram duras 

críticas à Intersindical e ao PCP, mas igualmente ao MFA, começando-se pela primeira 

vez a ouvir o slogan «o Povo não está com o MFA». Referindo-se a este evento, Mário 

Soares afirmou posteriormente: «o nosso comício no Pavilhão dos Desportos, 

representa a nossa carta de alforria em matéria sindical: pela primeira vez, nós, os 

socialistas, fizemos um colossal comício popular, com o Pavilhão completamente 

cheio».63 Menos de 48 horas depois, foi a vez da Igreja sustentar a liberdade sindical, 

juntando assim a sua voz à dos socialistas, com a Conferência Episcopal a defender 

«intransigentemente o direito de liberdade sindical», considerando que «situando-se a 

liberdade sindical entre os direitos fundamentais da pessoa humana, nunca poderá essa 

liberdade ser sacrificada, sem com isso se atingir a esfera da liberdade que a própria 

natureza humana impõe como indisponível e inalienável».64  

 O Conselho de Ministros acabou por aprovar na generalidade o diploma da 

“unicidade sindical” com os votos contra do PS e do PPD, isto é, os comunistas 

ganhavam e socialistas e populares-democratas perdiam. Neste âmbito, destacou-se 

Vasco Gonçalves que na reunião do executivo ocorrida três dias antes afirmou: 

«(…)nas condições políticas, económicas e sociais existentes, não votar a “unicidade” 

representa a quebra da unidade do Povo-Forças Armadas».65 

 A votação do Governo Provisório não encerrou desde logo o assunto, tendo a 

batalha sido posteriormente transferida para a apreciação do diploma na especialidade, 

com o PS e o PPD a aproveitaram para ganharem tempo e adiarem a decisão final que 
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acabou por se verificar já após o 11 de Março. Porém, estava inaugurado o choque 

definitivo entre comunistas e socialistas que não se esgotou no confronto em torno da 

“unicidade sindical”, tendo-se antes transformado num conflito acerca de duas visões 

distintas da sociedade – democracia de modelo ocidental e comunismo – em torno do 

qual se definiram dois campos político-militares antagónicos. 

 Em simultâneo com o combate sobre a organização do mundo sindical, assistiu-

se à tentativa de ressurgimento de Spínola no processo político português e, 

consequentemente, a um conjunto de importantes movimentações militares. O primeiro 

sinal público da reentrada em cena dos “spinolistas” aconteceu logo a 4 de Janeiro com 

a entrevista concedida pelo general ao semanário Expresso que assinalou o fim do 

silêncio a que se tinha votado desde os acontecimentos do 28 de Setembro. E que 

mensagens transmitiu o ex-Presidente da República? Que existia «uma nova corrente 

interpretativa dos princípios inspiradores do Movimento das Forças Armadas»; Que «a 

intervenção das Forças Armadas» era «um dever implícito na sua própria essência 

quando o poder se autocratiza e a liberdade da Nação se encontra ameaçada»; Que o 

MFA devia «institucionalizar-se», através do «seu permanente alargamento às Forças 

Armadas»; Que não cabia aos militares «assumir o poder político senão num quadro 

transitório em tempo e estrito em dimensão», sendo antes «sua tarefa criar as condições 

para um país livre»; Que «assumir o poder politico e entregá-lo a qualquer outra força» 

não resultante de «sufrágio directo, incontestável e incontestado» era «crime de lesa 

nação»; Que defendia «um Estado democrático, árbitro de um socialismo em liberdade, 

por oposição a qualquer forma de Estado autocrático», razão pela qual dava o seu 

«apoio às correntes progressistas essencialmente pluralistas» e partilhava «um ideário 

profundamente radicado no socialismo democrático».66 

 Segundo a investigação realizada pelo historiador catalão Josep Sánchez 

Cervelló, ainda em Janeiro os “spinolistas” prepararam um plano de intervenção com 

dois alvos primordiais: «a tomada do palácio de Belém, onde se reunia o Conselho dos 

Vinte, a cargo do Comandante Alpoim Calvão, e a planificação da ocupação do resto 

das unidades, a cargo de uma comissão militar em que tinham papel destacado Almeida 

Bruno, Manuel Monge e Casanova Ferreira». Em relação à primeira acção, 

testemunhou Calvão na entrevista concedida a Cervelló: «Pensávamos realizar o assalto 

[ao palácio de Belém] no dia em que tivessem uma reunião. Era relativamente fácil 

                                                 
66Expresso, Revista, 4 de Janeiro de 1975 
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porque quem fazia a guarda do palácio eram os pára–quedistas e só tínhamos de esperar 

pelo dia em que o capitão [António] Ramos fosse o comandante da guarda. O nosso 

plano consistia em ocupá-lo e estar preparado para, no caso de haver confrontação 

física, eliminar os que se nos opusessem, embora também houvesse muitos que ali 

dentro estavam do nosso lado, como o brigadeiro [Pinho] Freire da Força Aérea. Essas 

pessoas eram intocáveis, enquanto outras, em caso de conflito físico, deviam ser 

eliminadas».67 E, como confessou Joaquim Mira Mensurado, este «golpe não se reduzia 

a uma acção palaciana, mas era acompanhado por acções de unidades militares: os 

comandos, os pára–quedistas e a EPC». Aos primeiros competia «ocupar os meios de 

comunicação social, especialmente a rádio e a televisão, assim como as vias de acesso à 

capital em colaboração com os pára–quedistas que tinham também como missão 

principal ocupar o RALIS ou, no mínimo, não deixar que saíssem da sua unidade», 

enquanto a EPC «sufocaria a resistência que pudesse encontrar».68 

 A agenda político-militar portuguesa do início de 1975 ficou ainda marcada 

pelas negociações que decorreram no Alvor entre Portugal e os movimentos militares 

angolanos acerca do futuro daquele território que culminaram, a 15 de Janeiro, no 

acordo sobre a descolonização de Angola. Este reconheceu o MPLA, a FNLA e a 

UNITA como «únicos e legítimos representantes do povo angolano»; previu como 

órgãos de poder até à data independência um alto-comissário e um Governo de 

Transição, que tomou posse a 31 de Janeiro; estabeleceu que «o Governo de Transição 

seria presidido e dirigido por um “Colégio Presidencial”, constituído por três membros, 

um de cada movimento de libertação»; definiu a realização de «eleições gerais para 

uma Assembleia Constituinte no prazo de nove meses, a partir de 31 de Janeiro», às 

quais «só os movimentos de libertação poderiam apresentar candidaturas»; e 

determinou que «as Forças Armadas dos três movimentos fossem «integradas, em 

paridade com as Forças Armadas portuguesas, nas forças militares mistas». Mas o seu 

ponto primordial residiu na fixação da data da proclamação da independência do país 

para 11 de Novembro de 1975. 69 

                                                 
67Josep Sánchez Cervelló, A Revolução Portuguesa…, ob.cit, p.222 
68Ibidem 
69António de Almeida Santos, Quase Memórias, Da Descolonização de cada Território em Particular, 
2º volume, Lisboa, Casa das Letras, pp.171-73. Para um estudo mais aprofundado deste assunto ver 
ainda, em especial, Pedro Pezarat Correia, Descolonização de Angola (A Jóia da Coroa do Império 
Português), Editorial Inquérito, Lisboa, 1991; António Costa Pinto, O Fim do Império Colonial 
Português, Lisboa, Livros Horizonte, 2001; Norrie MacQueen, A Descolonização da África Portuguesa, 
A Revolução Metropolitana e a Dissolução do Império, Lisboa, Editorial Inquérito, 1998; Witney 
Schneidman, Confronto em África…, ob.cit 
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 Ficaram assim definidos os termos da descolonização de Angola e num sentido 

bem distinto do defendido desde o início pelos “spinolistas” e pelas forças político-

militares que com eles convergiram nesta matéria. No essencial, como referiu o então 

ministro da Coordenação Interterritorial, António de Almeida Santos, «o Acordo do 

Alvor foi o que os movimentos de libertação quiseram que fosse»;70 isto é, MPLA, 

FNLA e UNITA acabaram por determinar o quadro da independência do território, 

facto explicado quer pela reduzida capacidade de influência que Portugal tinha já no 

processo, quer pelo desejo do MFA em obter o mais rapidamente possível um 

entendimento que permitisse terminar o esforço militar no Ultramar. No dia seguinte ao 

encontro do Algarve, a Embaixada dos EUA em Lisboa elaborou a sua análise dos 

acontecimentos, concluindo para Washington que «os portugueses queriam sobretudo 

sair das colónias», vendo «Angola como um risco económico e político e, ainda pior, 

como uma fonte de apoio político e económico para aquelas forças em Portugal que 

podiam estar a conspirar um regresso à era pré-25 de Abril»; e rematou de modo 

significativo: «pelo menos no papel, os portugueses conseguiram obter um acordo que 

os retira de uma situação colonial muito difícil».71 

 As informações sobre a celebração do acordo para a independência da ex-

colónia portuguesa não suscitaram inicialmente qualquer reacção adversa nos Estados 

Unidos, com a Administração Ford a optar por uma atitude discreta. Num telegrama 

enviado a 29 de Janeiro ao Cônsul norte-americano em Luanda, o Departamento de 

Estado recomendou justamente «uma abordagem discreta às autoridades portuguesas e 

dos movimentos de libertação», indo as cautelas ao ponto de sugerir que o «contacto 

fosse feito junto do “Colégio Presidencial” para evitar a necessidade de mensagens 

individuais aos representantes dos três movimentos de libertação». Para além disso, o 

governo dos EUA congratulou-se com o Acordo do Alvor e exprimiu os votos de que 

«os povos dos Estados Unidos e Angola pudessem esperar no futuro uma cooperação 

cada vez mais estreita e uma relação mutuamente benéfica». A terminar o telegrama, 

Washington felicitava Rosa Coutinho pelos «esforços incansáveis e prolongados para 

obter o acordo angolano».72 

 Foi no contexto das crises provocadas pela questão da “unicidade sindical”, do 

ressurgimento de Spínola no processo político português e das sequelas do Alvor que 
                                                 
70António de Almeida Santos, Quase Memórias, Da Descolonização de cada Território em Particular…, 
ob. cit., p.169 
71«Lisbon, 0271, January 16, 1975», Freedom of Information Act (doravante referido por FOIA)  
72«Outgoing Telegram, 020882, January 29, 1975», FOIA 
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Frank Carlucci chegou a Portugal, mais precisamente a 18 de Janeiro, tendo o primeiro 

tempo da sua Embaixada sido dominado por este clima de agitação interna. 

Nas vésperas da sua partida para Lisboa ocorreram duas reuniões importantes 

para a compreensão da posição do Governo dos EUA relativamente à transição 

portuguesa no início de 1975. A primeira ocorreu entre Henry Kissinger e o seu staff, a 

6 de Janeiro, e pelo seu conteúdo podemos perceber que o Secretário de Estado estava 

empenhado em que Washington se tornasse «visível» em Portugal; logo no início do 

encontro o responsável pela política externa norte-americana pressionou os seus 

colaboradores para agirem e de modo rápido: - «As eleições são no final de Março. (…) 

gostaria de ter uma análise sobre o ponto em que estamos e quero igualmente que o 

programa de ajuda [económica] tenha início. (…) queremos ser visíveis». E, 

confrontado com as objecções de Arthur Hartman, segundo as quais era importante que 

Carlucci estivesse em Lisboa antes que o programa de ajuda fosse iniciado de molde a 

identificar as áreas prioritárias de acção, Kissinger reforçou o seu desejo de urgência na 

acção: - «Podemos começar a mostrar que estamos a fazer alguma coisa? (…) Não 

temos ninguém nessa Embaixada que possa identificar-nos um projecto de um milhão 

de dólares que não seja controverso? (…) Não temos ninguém em toda a Embaixada 

que possa ir falar com Costa Gomes e dizer: “que projecto vocês querem que nós 

comecemos dentro daqueles que estão disponíveis?”».73 

No dia seguinte, Henry Kissinger encontrou-se com Frank Carlucci, a pedido 

deste último, que «pretendia saber qual era a sua opinião sincera sobre como lidar com 

o Governo português» e quais as «suas preocupações relativamente aos 

desenvolvimentos políticos em Lisboa».74 O responsável pela política externa dos 

Estados Unidos foi «vago» na sua avaliação da situação portuguesa; porém, segundo o 

testemunho do Embaixador, «as suas instruções eram muito claras: deter o avanço dos 

comunistas e preservar a integridade da NATO».75 Para além destas prioridades 

absolutas, a ajuda económica dos EUA a Portugal e as eleições para a Assembleia 

Constituinte dominaram o diálogo então havido, havendo quanto ao primeiro tópico 

indicações favoráveis: «Os portugueses, com a previsível excepção do Partido 

Comunista, reagiram entusiasticamente à oferta de assistência económica feita a 13 de 

Dezembro». Já quanto ao sufrágio havia um motivo de preocupação pois «os 
                                                 
73«The Secretary´s Principals and Regionals Directors Staff Meeting», January 6, 1975, NA, SDR, Entry 
5177, Caixa 5 
74«Briefing Memorandum from Arthur Hartman to the Secretary», January 6, 1974, FOIA 
75Entrevista a Frank Carlucci, Washington D.C., 20.10.2004 
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comunistas tinham lançado recentemente uma campanha para desacreditar a 

honestidade do recenseamento dos eleitores e exigiam o adiamento indefinido das 

eleições»; não obstante, existiam motivos para algum optimismo uma vez que, «apesar 

dos rumores sobre o possível adiamento, as eleições estavam marcadas para o mais 

tardar 31 de Março» e mesmo «algum atraso», embora possível, «não era motivo de 

preocupação para os Estados Unidos» pois sabia-se que «o Movimento das Forças 

Armadas permanecia comprometido com a realização das eleições», sendo mesmo este 

«o primeiro assunto importante sobre o qual o Partido Comunista tinha tomado uma 

posição contrária à do Movimento».76 

 Podemos então constatar que por ocasião da partida de Frank Carlucci para 

Lisboa existia ainda em Washington esperança numa evolução favorável dos 

acontecimentos em Portugal e, consequentemente, a vontade de agir de modo a 

influenciá-los no sentido desejado. Com esse propósito, o Embaixador definiu uma 

agenda de actividades assente em cinco prioridades que foi pondo progressivamente em 

prática: «tentar dar forma» à Embaixada; iniciar uma «intensa campanha para conhecer 

as “figuras públicas”; tornar-se «visível à imprensa»; «trabalhar num programa da 

AID»; estabelecer «discretamente ligações com a Igreja».77   

 A primeira prioridade residiu assim em «dar forma à Embaixada de molde a 

torná-la operacional», facto para o qual muito contribuiu a conversa havida ainda em 

Washington entre Carlucci e Lawrence Eagleburguer durante a qual o último se referiu 

à Embaixada em Lisboa como «a pior do mundo».78 Deste modo, o diplomata escolheu 

pessoalmente uma nova equipa constituída por um conjunto de personalidades da sua 

confiança a quem atribuiu funções muito específicas: Herbert Okun era o Deputy Chief 

of Mission, ficando ainda com a incumbência de acompanhar o Partido Comunista; 

Richard Melton devia seguir as actividades de todos os partidos políticos, com especial 

destaque para os socialistas; Robert Schuler tinha por missão seguir os militares, com 

particular atenção ao MFA; Ralph Jordan ficou responsável pelas ligações aos meios de 

comunicação social; David Whipple era o «chefe de posto» da CIA em Lisboa.79 

                                                 
76«Briefing Memorandum from Arthur Hartman to the Secretary», January 6, 1974, FOIA 
77Interview with Frank C. Carlucci, The Association for Diplomatic Studies and Training, Foreign 
Affairs Oral History Project, Georgetown University, December 30, 1996, p.3 
78Idem, p.2. Lawrence Eagleburguer era na ocasião o Under Secretary for Administration 
79Na entrevista que nos concedeu Frank Carlucci sublinhou justamente que a equipa foi escolhida por si, 
destacando a sua opção por Herbert Okun, que havia servido com ele no Brasil, para nº 2 da Embaixada. 
Entrevista a Frank Carlucci, Washington D.C., 26.10.2004 
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 Uma vez organizada a estrutura-base da Embaixada, Carlucci dedicou-se à sua 

segunda prioridade: conceber um sistema de contactos com dirigentes portugueses de 

forma a poder avaliar pessoalmente a situação. O próprio diplomata explicou o seu 

método: «Estabeleci o objectivo de encontrar-me com três dirigentes políticos por dia 

ao longo dos dois primeiros meses. Defini uma série de almoços e cocktails de modo a 

conseguir avaliar por mim próprio a situação. A ideia era reunir-me com dirigentes de 

todas as áreas políticas: Sá Carneiro, Freitas do Amaral, Rosa Coutinho. Apenas exclui 

os comunistas».80 O primeiro líder português a encontrar-se com Frank Carlucci foi 

Mário Soares e, segundo o relato existente da conversa, este «não podia ter sido mais 

pessimista»: disse que «o Primeiro-Ministro, Vasco Gonçalves, era bem conhecido 

pelas suas ideias comunistas e que o PCP controlava os ministérios-chave, a imprensa, 

os sindicatos e as posições cimeiras das Forças Armadas; os trabalhadores estavam a 

tomar contra das empresas, incluindo as americanas, e cooperativas agrícolas estavam a 

ser estabelecidas em terrenos confiscados».81  A este respeito, o Embaixador recordou 

que Soares «descreveu um cenário muito negativo da situação portuguesa» e 

acrescentou com humor: «Quando ele saiu disse aos meus colaboradores que devíamos 

voltar para os Estados Unidos».82 

  As duas prioridades seguintes eram significativas: os contactos com a 

comunicação social e com a Igreja. Quanto à primeira, Carlucci afirmou 

posteriormente: «Tornei-me acessível à imprensa, demasiado acessível segundo 

Washington». Já em relação à segunda disse o Embaixador: «Estabeleci discretamente 

contactos com a Igreja. Não que alguma vez lhes tenha pedido para fazerem alguma 

coisa, mas ia falar com o Cardeal Patriarca, almoçava com ele e percebi qual era a visão 

da Igreja. Pensava que a Igreja era muito importante e na realidade a chamada contra-

revolução começou com os padres das aldeias no Norte de Portugal; assim, a Igreja 

desempenhou um papel importante».83 

 O último elo do sistema organizado por Carlucci com o intuito de influenciar o 

curso dos acontecimentos em Portugal consistiu na concepção e implementação de um 

programa de ajuda no âmbito da Agência para o Desenvolvimento Internacional (AID) 

                                                 
80Entrevista a Frank Carlucci, Washington D.C., 26.10.2004 
81First Line of Defense: Ambassadors, Embassies and American Interest Aboard, The American 
Academy of Diplomacy, Washington D.C., s.d, policopiado, p.3   
82Entrevista a Frank Carlucci, Washington D.C., 26.10.2004 
83Interview with Frank C. Carlucci, The Association for Diplomatic Studies and Training, Foreign 
Affairs Oral History Project, Georgetown University, December 30, 1996, p.3 
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compreendendo intervenções na área da saúde, como o primeiro sistema de serviços 

médicos de emergência; no sector da habitação, com um programa de casas sociais; no 

campo militar, com um projecto para «voltar a profissionalizar as Forças Armadas 

portuguesas»; e, finalmente, no plano da Administração pública, através da 

«organização de uma escola de gestão na Universidade Católica».84 

 Todavia, o optimismo moderado que presidiu à chegada de Frank Carlucci a 

Portugal começou rapidamente a dissipar-se. Logo a 22 de Janeiro, na sequência de 

uma conversa em Washington com Alan Lukens, João Hall Themido escreveu para o 

Ministério dos Negócios Estrangeiros que o Embaixador norte-americano partiu «cheio 

de optimismo», mas «as suas primeiras comunicações traduziam preocupação».85 

 Um dos motivos para a crescente apreensão com a situação portuguesa residiu 

nas notícias que chegaram a Washington acerca do conflito em torno da “unicidade 

sindical”, facto que ficou claro num importante diálogo havido a 20 de Janeiro em mais 

um encontro de Henry Kissinger com o seu staff do Departamento de Estado. A questão 

foi introduzida por Wells Stabler em termos reveladores da perspectiva norte-americana 

sobre o problema: - «Há outra vez uma dessas confrontações em Lisboa entre o 

Movimento das Forças Armadas e os Comunistas, de um lado, e os socialistas 

democráticos e o Partido Popular Democrático, do outro, relativamente ao movimento 

sindical unitário. Penso que os socialistas e os populares democráticos vão permanecer 

no Governo. Mas é outra vez uma dessas situações onde há uma constante espécie de 

viragem à esquerda cada vez que existe uma confrontação». Deixando perceber que em 

sua opinião o principal problema residia em Vasco Gonçalves e que era ele quem 

estava por detrás deste conflito, Kissinger, tal como já havia feito por ocasião da 

tomada de posse do II Governo Provisório, comentou: - «quando Vasco Gonçalves foi 

nomeado Primeiro-Ministro recebi um telefonema de Espanha, de um cidadão 

particular, dizendo que ele era um comunista. Mencionei isto em Washington e todos 

me asseguraram que era». E, sublinhado que já nem sequer fazia diferença saber se essa 

informação era verdadeira, o Secretário de Estado acrescentou: - «todas as suas acções 

vão no sentido de contribuir para uma situação onde, ou os comunistas governam, ou 

tornam-se o elemento-chave num grupo militar que governa». A opinião de Wells 

Stabler ia no mesmo sentido: - «penso que em todos os casos onde houve uma 

confrontação ele [Vasco Gonçalves] esteve do lado dos comunistas, isso se não 

                                                 
84Ibidem 
85AHD, PEA, nº32, 22 de Janeiro de 1975 
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motivou mesmo uma viragem ainda mais à esquerda»; já sobre a questão da «unicidade 

do movimento sindical» frisou que esta era «particularmente séria» uma vez que aquele 

estava «sob o controlo de Cunhal e dos comunistas». Henry Kissinger estava 

particularmente pessimista quanto à capacidade do PS fazer frente ao PCP na questão 

sindical, «ou em qualquer outra», pois Soares era «o tipo clássico de Kerensky, 

entendendo sempre as coisas com três semanas de atraso». Mas o momento mais 

revelador da reunião para a compreensão da gradual mudança da opinião norte-

americana relativamente a Portugal neste período foi aquele em que a conversa derivou 

para as possíveis acções que os EUA podiam levar a cabo no País, incluindo a hipótese 

de recorrer à CIA. Pela sua importância transcrevemos o diálogo então havido:  

«Mr. Stabler: - O partido de [Soares] está em má forma. De qualquer maneira, Carlucci 

está agora a fazer o possível para arranjar uma qualquer solução – há qualquer coisa 

estranha na atmosfera, estão a falar disso -, um projecto específico que possa começar a 

ser implementado. 

Secretary Kissinger: - Do que está a falar? Refere-se a um projecto da AID? 

Mr.Stabler: - Sim 

Secretary Kissinger: - Pensava que ia dizer que ele ia utilizar a CIA. Não vamos a esse 

extremo. 

Mr:Staler: - Temos de ir por aí, ainda que através de um projecto específico, utilizando 

uma parte dos fundos de 10 milhões. 

Secretary Kissinger: - Tenho vindo a dizer isso há quatro semanas. Isso não faz 

qualquer espécie de diferença. (…) Isto não pode ser feito no plano económico. Neste 

momento, não há uma base económica para tomar estas decisões. Quando diz que ele 

vai desenvolver um projecto, quanto tempo isso demora? 

Mr Stabler: Ele espera ser capaz de o fazer de imediato. 

Secretary Kissinger: O que isso quer dizer? 

Mr.Stabler: Bem, ele está já em contacto com Soares e a Embaixada tem estado em 

contacto com os portugueses que são responsáveis por isto (…). 

Secretary Kissinger: Ele vai encontrar-se com Costa Gomes? 

Mr Stabler: É esse o plano. Frank [Carlucci] espera apresentar as suas credenciais 

amanhã ou depois 
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Secretary Kissinger: Por favor, pode dizer ao Frank que o que queremos é celeridade e 

não brilhantismo económico».86 

 Apesar de não ser possível compreender todo o alcance deste diálogo, uma vez 

que o documento apresenta partes que foram suprimidas, percebe-se que o Governo 

norte-americano estava crescentemente preocupado com Portugal e que para isso muito 

contribuíram os desenvolvimentos no campo sindical, entendido como estando 

totalmente sob o controlo do PCP. Além disso, Vasco Gonçalves era visto como um 

aliado objectivo dos comunistas, dando a entender na capital norte-americana que 

Álvaro Cunhal dominava o Governo Provisório. Acresce que os socialistas não eram 

percepcionados como uma força capaz de fazer frente ao Partido Comunista, ainda que 

Carlucci estivesse «a fazer o possível para arranjar uma solução». Mas, mais importante 

de tudo, o Departamento de Estado estava empenhado em agir rapidamente, com Wels 

Stables a não excluir mesmo possíveis acções clandestinas da CIA. 

 

7.Possível golpe comunista em Portugal 

 Nos últimos dias de Janeiro e durante todo o mês de Fevereiro as notícias que 

chegaram aos EUA sobre Portugal elevaram ainda mais a apreensão com um possível 

desfecho negativo do processo de transição, temendo-se que o PCP pudesse estar à 

beira de tomar o poder. 

 A 26 de Janeiro, o Governo dos Estados Unidos recebeu informações dos seus 

serviços secretos sobre um possível golpe em Lisboa levado a cabo pelos comunistas e 

por elementos de esquerda do MFA, sendo uma das causas para esta acção de força a 

questão da “unicidade sindical” pois «o combate do PS e do PPD à legislação laboral 

deixou os “esquerdistas” nervosos».87  Nesse dia, Frank Carlucci recebeu um telegrama 

de Washington com notícias alarmantes: «o Departamento de Estado tem informações 

de que o PCP e elementos de esquerda do MFA podem estar a planear levar a cabo um 

golpe em Portugal contra os elementos moderados para o início da semana seguinte»; 

acto contínuo, o Embaixador foi instruído para se encontrar «urgentemente» com Costa 

Gomes, Mário Soares e Vítor Alves e comunicar-lhes a existência destes relatos.88 

 Este dado inédito é especialmente relevante, quer pela natureza da própria 

informação, quer pelo facto de ela ter sido obtida pelos serviços secretos americanos 
                                                 
86«The Secretary´s Principals and Regionals Directors Staff Meeting», January 20, 1975, NA, SDR, 
Entry 5177, Caixa 6 
87«Lisbon, 0449, January 27, 1975», FOIA  
88«Outgoing Telegram, 018428, January 26, 1975», FOIA 
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em Lisboa, o que demonstra que eles estavam activos no País por esta ocasião. De 

resto, isso mesmo foi confirmado na reunião de Kissinger com o seu staff ocorrida a 27 

de Janeiro: 

«Mr.Hyland: - Viu a intelligence do fim-de-semana sobre Portugal? 

Secretary Kissinger: - Sim. 

Mr. Hyland: - …e o golpe. Não temos nada mais do que isso, excepto pequenos 

tumultos que ocorreram em Lisboa. Mas os relatórios são plausíveis. Parece-me que 

esta vai ser a semana crítica para Portugal. 

Secretary Kissinger: - Bem, nos temos muita intelligence lá. 

Mr Hyland: - A CIA arranjou este relatório. Não é um mau relatório. 

Secretary Kissinger: - Bem, tem alguma sugestão sobre o que podemos fazer. 

Mr Hyland: - Penso que está fora das nossas mãos. Provavelmente, falar com Costa 

Gomes vai ajudar. 

Secretary Kissinger: - Bem, nós estamos a fazer isso. 

Mr Hyland: - Mas, para além disso, é uma questão da movimentação das forças 

internas. Não há muito que possamos fazer nesta altura. 

Mr Hartman: - O grande evento vai ser essa manifestação do Partido Socialista … saber 

se eles [os comunistas] vão tentar impedi-la. 

Secretary Kissinger: - Soares não tem nenhuma coragem. 

Mr Hartman: - Bem, devo dizer que ele se revelou mais forte do que eu pensava 

Secretary Kissinger: - Podem haver pequenos tumultos. Bem, estamos também a falar 

com Soares? 

Mr Hartman: - Sim 

Secretary Kissinger: - E Costa Gomes? 

Mr Hartman: - Sim – se Carlucci concordar. Não estamos completamente seguros de 

que ele [Costa Gomes] seja a pessoa certa com quem falar».89 

 Como referimos, este diálogo permite-nos perceber que a CIA estava activa em 

Portugal neste período e que tinha contactos estabelecidos no interior do País; porém, 

ele contém igualmente outros elementos relevantes que merecem ser destacados. 

Primeiro, não obstante os relatórios dos serviços secretos terem algumas sugestões 

sobre a possível actuação do Governo norte-americano, os seus dirigentes 

consideravam que não havia muito pudessem fazer para reverter o curso esperado dos 
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acontecimentos. Segundo, Kissinger ainda desconfiava da capacidade de Mário Soares 

para fazer frente aos comunistas, mas a sua opinião não era partilhada por alguns 

elementos da sua equipa, nomeadamente por Arthur Hartman, que considerava o líder 

socialista como alguém com força e, logo, com quem os Estados Unidos deviam manter 

contacto. Terceiro, Costa Gomes era ainda considerado por alguns elementos da 

Administração Ford como o interlocutor privilegiado, mas começavam a surgir dúvidas 

sobre se ele era «a pessoa certa com quem falar», facto em larga medida influenciado 

por Carlucci que não confiava no Presidente Português; como afirmou posteriormente o 

Embaixador: «Eu não via Costa Gomes como uma figura forte, apesar de poder ser útil 

de forma a lidar com os comunistas. Penso que ele não teve um papel construtivo na 

construção de democracia portuguesa. Não era propriamente um comunista ferrenho, 

mas certamente não iria opor-se a eles».90 

 No telegrama de 27 de Janeiro, Carlucci respondeu ao seu governo sobre as 

informações de um possível golpe comunista em Portugal e, sem deixar de referir que 

alguma coisa podia «rebentar em breve», desvalorizou-as. Para ele, Lisboa estava 

«presentemente a fervilhar de todos os tipos de rumores» e não havia dúvidas de que a 

tensão estava «a crescer», porém, era «importante colocar estas tensões e rumores em 

perspectiva». Segundo o Embaixador, a exacta compreensão da realidade portuguesa 

passava pela avaliação da posição do MFA pois este era «ainda o elemento crucial da 

situação»; acrescentando a este respeito: «(A) Apesar da forte influência “esquerdista” 

no topo da liderança, o MFA não é monolítico; (B) O MFA comprometeu o seu 

prestígio à realização das eleições: (C) o MFA constitui apenas uma parte, ainda que 

revolucionária, das Forças Armadas; (D) o MFA pretende guiar a evolução política 

num futuro indefinido, mas não sabe ainda como fazê-lo». Tudo somado, e após 

contactos com diversos elementos do Movimento das Forças Armadas, o diplomata 

concluiu não haver «nenhuma evidência sólida da possibilidade da ocorrência de um 

golpe». Contudo, comentou a terminar: «alguma coisa pode rebentar em breve. (…) se 

os extremistas agirem esta semana o cenário mais provável será uma remodelação do 

Governo na qual Vasco Gonçalves e os seus apoiantes ganham e os moderados 

perdem».91 

 Nesse mesmo dia, e seguindo as instruções recebidas do Departamento de 

Estado, Carlucci reuniu-se com Mário Soares e Vítor Alves para lhes transmitir as 
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informações recebidas em Washington tendo ambos desvalorizado o seu alcance. O 

ainda ministro dos Negócios Estrangeiros não deu «crédito aos relatórios relacionados 

com tentativas de golpe» e sustentou que «face à forte posição defendida pelos 

socialistas e outros os comunistas iam recuar», acrescentando ainda que «com tantos 

jornalistas estrangeiros no País e com os olhos do mundo postos em Portugal era 

improvável que os comunistas tentassem qualquer iniciativa “às claras”».92 Já o 

ministro sem pasta, admitiu que «tinha ouvido relatos semelhantes àqueles que tinham 

chegado aos Estados Unidos», mas frisou que «Lisboa estava cheia de rumores naquela 

ocasião» e que se fosse ligar a todos «não teria tempo para fazer o seu trabalho». Para 

Vítor Alves o ambiente era parecido com o vivido a 28 de Setembro, onde «uma certa 

quantidade de indisciplina tinha existido entre os militares», mas sublinhou que «a 

situação actual não era tão séria como foi em Setembro»; porém, naquele que foi o 

momento mais importante da conversa, o militar português comentou que «as forças 

moderadas no Governo português tinham perdido considerável terreno no Outono 

passado em resultado da política de “esperar para ver” dos EUA».93   

 Para último lugar neste conjunto de encontros ficou o Presidente da República 

pois, segundo o próprio escreveu para o Departamento de Estado, Carlucci estava 

«relutante em pressionar Costa Gomes».94 Não obstante, e por insistência de 

Washington, reuniu-se com o general a 28 de Janeiro e transmitiu-lhe as informações 

recebidas na capital norte-americana sobre o possível golpe comunista, acrescentando 

acreditar que estas movimentações do PCP se «destinavam a criar um pretexto para o 

adiamento das eleições». Este dado relativo ao sufrágio, omitido nas conversas com 

Mário Soares e Vítor Alves, tinha um significado especial pois competia ao Presidente 

da República marcar a data das eleições para a Assembleia Constituinte; não por acaso, 

o Embaixador referiu logo em seguida que «o Governo dos Estados Unidos, incluindo o 

Congresso», estava «solidário com o caminho criado por Costa Gomes» e não desejava 

que «nada pudesse afastar Portugal desse caminho, especialmente na semana em que o 

Congresso estava a discutir o programa de ajuda económica a Portugal». O general 

esforçou-se por desvalorizar as informações afirmando que os EUA tinham que 

compreender que Lisboa estava «cheia de rumores» relacionados com a natureza da 

transição em curso, mas também com o facto de «Portugal ser mais dado a rumores do 
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que muitos outros países uma vez que viveu durante muitos anos sob uma ditadura». E, 

perante a insistência de Carlucci, que não ficou muito convencido da sinceridade de 

Costa Gomes, este respondeu enfaticamente: - «posso assegurar-lhe que não existe 

qualquer base para preocupação relativamente a um golpe em Portugal». Todavia, o 

ponto alto do encontro ocorreu quando o Presidente da República, questionado sobre a 

marcação para 31 de Janeiro de comícios simultâneos do PS e do PCP, afirmou que 

«tinha abordado o Primeiro-Ministro, Vasco Gonçalves, e lhe tinha sugerido que os 

comícios deviam ser uma iniciativa conjunta» pois «quer os socialistas, quer os 

comunistas reclamavam que o propósito das manifestações era apoiar o MFA»; neste 

sentido, para o general os dois partidos deviam realizar «o comício em conjunto» uma 

vez que isso «podia eliminar a possível violência das ruas». O comentário final de 

Carlucci sobre estas afirmações de Costa Gomes era esclarecedor da reacção norte-

americana a esta visão inusitada: «Não sei se a sua abordagem das manifestações de 31 

de Janeiro é ingénua ou extremamente brilhante».95 

 Na realidade, o Presidente português estava a ser crescentemente questionado 

em Washington. Na reunião de 29 de Fevereiro do staff de Kissinger, Arthur Hartman 

informou os seus colegas que tinha «ficado preocupado com o relatório de Carlucci 

sobre a sua conversa com Costa Gomes», sobretudo com a sua «ingenuidade ao falar 

sobre a realização de uma manifestação conjunta entre os comunistas e os socialistas». 

O Secretário de Estado corroborava agora estas dúvidas, mas curiosamente, 

questionava igualmente o Embaixador em Portugal, perguntando ao seu responsável 

pelos Assuntos Europeus se tinha ficado igualmente preocupado com «a ingenuidade de 

Frank [Carlucci]». Também o papel dos europeus no âmbito da transição portuguesa 

era contestado por Hartman ao referir a necessidade de um maior envolvimento da sua 

parte na transição portuguesa: - «penso que devemos querer falar com os europeus e 

dizer-lhes que eles também têm o dever de influenciar as coisas lá [em Portugal]».96  

 Importa sublinhar que a questão das informações dos serviços secretos 

americanos relativamente ao possível golpe comunista em Portugal provocou o 

primeiro de vários atritos entre Carlucci e Kissinger, tratando-se neste caso de saber 

quem comandava as operações da CIA em Portugal. No dia 28 de Janeiro, o 

Embaixador escreveu para o Departamento de Estado um telegrama em tons duros: 
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«Apenas esta manhã vi o alerta de intelligence. Não tive qualquer possibilidade de o ver 

ou comentar antes da sua distribuição em Washington. Desta forma estava 

completamente às escuras quanto ao que provocou a preocupação do Departamento de 

Estado. Estou seguro que o Departamento [de Estado] entende que isso me coloca 

numa posição muito difícil. Só posso ser eficaz ao dar as minhas melhores 

recomendação para Washington se tiver acesso à informação antes de uma decisão 

política ter sido tomada. Consistentemente com o forte mandato que o Secretário de 

Estado me deu, peço a confirmação do Departamento [de Estado] de que vou ter acesso 

a toda a informação de intelligence e uma hipótese de a comentar antes que ela seja 

distribuída em Washington».97 

 A confirmar o clima de crescente agitação militar que se vivia em Portugal, 

praticamente em simultâneo com as informações recebidas em Washington acerca de 

um possível golpe comunista, a Embaixada norte-americana foi contactada por uma 

personalidade da direita que lhe pediu ajuda para montar um golpe de Estado. Este 

facto foi relatado por Carlucci para o Departamento de Estado, adiantando que atribuía 

«importância a esta diligência» uma vez que, segundo as informações obtidas, «o 

indivíduo envolvido era responsável e competente», ainda que não se soubesse «quem o 

apoiava e quais as suas hipóteses de sucesso». O Embaixador acrescentou ainda que, 

em sua opinião, os EUA não deviam ter qualquer envolvimento com os movimentos 

conspirativos, mesmo que anti-comunistas, e por isso informou o seu governo que «a 

menos que receba ordens em sentido contrário, vou dizer (…) que não há equipamento 

americano disponível».98 

 A hipótese de estar em preparação um golpe de Estado de direita foi 

credibilizada no início de Fevereiro, altura em que a Embaixada foi novamente 

contactada por um indivíduo pertencente àquela área política a pretexto da operação 

«Locked Gate» programada para ocorrer nessa ocasião, questionado «insistentemente 

acerca do exercício da NATO» e «especificamente sobre uma evacuação através de 

navios americanos». Comentando para Washington mais esta diligência dos círculos 

ligados à direita portuguesa, Carlucci escreveu que «a sua principal preocupação» não 

estava «relacionada com a possibilidade da ocorrência de violência inspirada pelos 

comunistas», mas antes «com uma exequível acção de grupos militares anti-

comunistas»; consequentemente, desencorajou «qualquer expectativa de assistência por 
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parte do Governo dos Estados Unidos» e rematou de modo paradigmático: «não preciso 

dizer ao Departamento de Estado quais serão os resultados se estivermos ligados sob 

qualquer forma a um contra-golpe falhado. Nada poderá satisfazer mais o Dr. Cunhal 

do que isso».99  

 Para agravar o clima de suspeição crescente em Washington acerca do futuro de 

Portugal, a 1 de Fevereiro, o The New York Times noticiou na primeira página que «a 

União Soviética fez um pedido urgente de facilidades nos portos portugueses para a sua 

frota de pesca do Atlântico», acrescentando que a informação fora obtida «junto de 

fontes oficiais portuguesas» para quem «um acordo para conceder as facilidades» 

constituiria «uma grande brecha na segurança da Aliança Atlântica relativamente ao 

Mediterrâneo e o Atlântico Sul».  

Esta história era detalhada num artigo de Henry Giniger, segundo o qual o 

pedido de Moscovo foi «transmitido directamente ao departamento de pescas do 

Ministério da Economia e a partir daí à comissão interministerial para as relações com a 

URSS presidida pelo Primeiro-Ministro, Vasco dos Santos Gonçalves», tendo surgido 

«numa altura em que a tendência da política portuguesa parecia estar a mover-se 

favoravelmente ao Partido Comunista»; estava mesmo «em preparação um tratado» 

cujas implicações estratégicas eram consideráveis uma vez que «uma possibilidade para 

a localização da base de pesca soviética era “o porto da Figueira da Foz, a 150 milhas a 

Norte de Lisboa”, ou seja, muito próximo do comando da NATO em Oeiras» e «há 

muito tempo que os representantes da NATO suspeitavam que as frotas de pesca 

soviéticas no Atlântico incluíam barcos equipados com sistemas electrónicos de 

obtenção de informação». 

 Em seguida, Giniger relatava as reacções no exterior a esta informação, 

escrevendo que o Departamento de Estado «estava a tentar obter uma clarificação da 

situação junto de Lisboa» e «a prestar uma crescente atenção aos problemas 

portugueses dada a possibilidade de os comunistas ascenderem ao poder num Governo 

dirigido pelos militares». Já nos meios político-diplomáticos europeus a notícia não 

suscitava grande crédito não só porque havia a percepção de que «a URSS tinha tentado 

manter um low profile nos assuntos portugueses», mas também porque o «timing 

parecia ilógico» por, na ocasião, Moscovo ter-se mostrado «sensível à luta política em 

Portugal e o ministro dos Negócios Estrangeiros soviético, Gromyko, estar de partida 
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para uma visita ao Médio Oriente»; segundo um diplomata europeu ocidental «o relato 

do pedido soviético de facilidade portuárias a Portugal» podia «ter sido veiculado para 

virar a opinião pública portuguesa contra os comunistas». 

A edição do The New York Times incluiu ainda uma análise de Drew 

Middletown sobre as consequências para a NATO do possível acesso soviético a portos 

portugueses. Segundo o autor, citando analistas militares norte-americanos e britânicos, 

estava em causa o «início de uma campanha para estabelecer o poder naval soviético no 

perímetro de duas áreas marítimas ocidentais vitais» – Mediterrâneo e Atlântico – e, 

«embora não fosse claro se as intenções soviéticas eram militares ou simplesmente 

destinadas a causar problemas políticos, o estabelecimento de facilidades navais 

soviéticas em Cuba, Guiné e Maurícias tinha também começado com o pedido de 

facilidades para abastecimento das frotas pesqueiras».100 

Independentemente do verdadeiro alcance desta notícia e do seu grau de 

credibilidade a hipótese de a União Soviética ter pedido facilidades nos portos 

portugueses para a sua frota de pesca do Atlântico não deixou de preocupar o governo 

dos EUA. Referindo-se à questão num telegrama enviado para o Ministério dos 

Negócios Estrangeiros, o Embaixador português em Washington comentou: «No 

Departamento de Estado falaram-me neste assunto com alguma apreensão e pediram-

me que obtivesse possíveis esclarecimentos pois estão a receber perguntas da imprensa 

que desejam responder».101 

 Certo era que, por esta altura, Henry Kissinger já se encontrava profundamente 

pessimista quanto ao desenlace da transição portuguesa. A 3 de Fevereiro, Secretário de 

Estado encontrou-se com o Embaixador da RFA em Washington, Berndt Von Staden, e 

um dos assuntos abordados foi justamente a situação em Lisboa, verificando-se a 

existência de divergências entre os dois aliados, com o diplomata alemão ocidental 

«ligeiramente optimistas» e o responsável pela política externa americana francamente 

descrente numa evolução favorável dos acontecimentos. O diálogo então havido foi 

claro a este respeito: 

«Von Staden: - Finalmente, posso mencionar Portugal. Estivemos a verificar notas com 

o Departamento de Estado sobre a situação lá e verificámos que estamos ligeiramente 

mais optimistas. O nosso Embaixador [em Lisboa] falou com Soares numa recepção em 

honra do Presidente Senghor. Soares estava calmo e não deu a impressão de grande 
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preocupação. Ele foi especialmente crítico em relação à actividade de Cunhal na 

política externa e disse que elas podem conduzir a um conflito entre as grandes 

potências na Península Ibérica. 

Kissinger: - Então Soares não está preocupado. Pergunto-me qual foi a atitude de 

Kerensky no dia anterior à revolução Bolchevique? 

Von Staden: Pode ler o final deste telegrama em alemão?: (“Soares estava cansado, mas 

calmo e relativamente optimista, apesar da tensão”) 

Kissinger: Não tenho bases para refutar isso, mas o meu instinto é que as coisas estão 

mal em Portugal e a piorar. Porém, a minha resposta é baseada numa analogia histórica. 

Simplesmente não vejo Soares com as capacidades organizativas para combater 

simultaneamente os comunistas e os militares».102  

 E a situação portuguesa foi-se degradando ainda mais, sobretudo à medida que 

se aproximavam as eleições para a Assembleia Constituinte. A 6 de Fevereiro, a 

Assembleia do MFA decidiu finalmente institucionalizar o “Movimento”, delegando no 

Conselho dos Vinte o estudo de propostas concretas para esse fim; porém, a questão 

não era pacífica mesmo no seio do Movimento das Forças Armadas tendo sido 

apresentados nessa reunião, pela primeira vez, dois projectos contrários quanto à via 

para a sua institucionalização, deixando uma vez mais perceber a existência de dois 

grupos opostos, um mais radical, associado a Vasco Gonçalves, e outro mais moderado, 

liderado por Melo Antunes. 

 Onze dias depois, o Conselho dos Vinte apresentou à Assembleia do MFA as 

suas decisões sobre a institucionalização do “Movimento”, revelando ter concluído pela 

necessidade de se consultarem os partidos já legalizados sobre alguns pontos desse 

processo para posterior ratificação pela Assembleia; acto contínuo, foi criada uma 

comissão destinada a conduzir as negociações com os partidos políticos, composta por 

Vasco Gonçalves, Rosa Coutinho, Pinho Freire, Melo Antunes, Pereira Pinto, Almada 

Contreiras, Costa Martins e Vasco Lourenço. No final desta reunião, Vasco Lourenço 

declarou à comunicação social que o Movimento das Forças Armadas, «já 

institucionalizado através da Junta de Salvação Nacional e dos elementos que tem no 

Conselho de Estado e também nos ministros do MFA que estão no Governo», estava 

«na firme disposição de se manter no processo, de uma forma activa, para além da 

Assembleia Constituinte».103 Ou seja, independentemente da negociação com os 
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partidos, o “Movimento” definia a continuação do seu papel como actor preponderante 

do processo político para além dos resultados da eleição para a Constituinte.  

 Seguiram-se várias rondas negociais com representantes do PCP, PS, PPD, CDS 

e MDP, sendo que logo na primeira reunião, ocorrida a 21 de Fevereiro, a “Comissão 

dos Oito” apresentou um uma proposta assente no que ficou conhecido pelos 14 pontos 

e que, no essencial, veio a materializar-se no futuro “Pacto MFA-Partidos”: «1.Durante 

um período que virá a ser estabelecido, pretende o MFA a separação entre os poderes 

militar e civil. O que directamente importa é a sujeição ao Presidente da República da 

legislação militar. 2.Intervenção controladora do MFA sobre a actividade legislativa do 

Parlamento e do Governo em relação a certas leis. 3.A nova Constituição deverá estar 

de harmonia com o programa do MFA. É preciso verificar sob que forma deverá ser 

garantida, como será ratificada a Constituição e como serão apresentados os trabalhos 

de modo a tranquilizar o MFA. 4.O Programa Económico deve ser interpretado de 

forma progressista, isto é de maneira a definir um caminho socializante. 5.O futuro 

Presidente da República terá que ser da confiança do MFA. 6.O MFA pretende de 

qualquer forma a participação de ministros militares da sua confiança em futuros 

Governos. 7.O Governo depende do Presidente da República e não da Assembleia. 8. O 

estudo da duração do período de transição (3 a 5 anos em princípio). 9.Definição da 

data em que deverá entrar em vigor a nova Constituição. Poderá não ser data fixa nem 

estar relacionada com qualquer data. 10.Composição do Governo após as eleições. A 

ideia de princípio é que não seja alterado. 11.Futura missão das FA definida na 

Constituição. 12.Prestação obrigatória do serviço militar ou equivalente. 13.Forças 

militarizadas de dependência a definir.14.Forma como deverá ser institucionalizada a 

intervenção do MFA na vida pública nacional».104 

A 8 de Março, o Conselho dos Vinte anunciou formalmente a decisão de 

institucionalizar o MFA no dia 25 de Abril de 1975, sendo esta apresentada como final 

e «irreversível»; não obstante, acrescentou-se que se iam manter os contactos com os 

partidos políticos com vista à elaboração da proposta definitiva. 

 O longo debate acerca da institucionalização do MFA foi acompanhado em 

Washington que o entendeu essencialmente como um sinal de que as eleições para a 

Assembleia Constituinte eram irrelevantes. A questão foi mesmo analisada numa 

reunião de Henry Kissinger com os seus colaboradores do Departamento de Estado e 
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para os intervenientes não restavam muitas dúvidas de que o alcance último era o de 

esvaziar o sufrágio:     

«Secretary Kissinger: - Qual é a consequência prática desta institucionalização do 

MFA? Isso significa que as eleições são irrelevantes, certo? 

(….) 

Mr Hyland: - Esse é o jogo. Fazer a institucionalização do MFA que assim irá presidir 

sobre todo o País, independentemente do que acontecer nas eleições para a Assembleia 

Constituinte ou em quaisquer outras subsequentes. A verdadeira questão é quem 

domina o MFA. E são os “esquerdistas” que o querem institucionalizar. 

Secretary Kissinger: - Sim. Mas não é esse o objectivo que os “esquerdistas” em 

conjunto com os comunistas… 

Mr Hyland: - …Os comunistas querem o MFA institucionalizado porque sabem que 

vão comportar-se terrivelmente em quaisquer eleições e querem tornar o resultado 

irrelevante mantendo Gonçalves e os seus apoiantes no poder».105 

 Mas ao mesmo tempo que o MFA estava à beira de confirmar formalmente a 

sua preponderância sobre o processo político português, através da sua 

institucionalização, agudizavam-se as suas divergências internas. Como vimos 

anteriormente, estas emergiram logo em Outubro de 1974 a quando da criação do grupo 

de trabalho destinado a elaborar o chamado «Plano Melo Antunes», mas foram 

atenuadas pela lentidão na apresentação dos seus resultados; todavia, agravaram-se a 

partir do momento em que em que o plano foi divulgado publicamente, acentuando-se o 

processo de ruptura entre as alas “gonçalvista” e “meloantunista” do Movimento das 

Forças Armadas. Como o próprio Melo Antunes afirmou em entrevista a Maria 

Manuela Cruzeiro: «A partir dessa fase da elaboração do plano, nomeadamente a do 

início de Fevereiro, vão surgir discordâncias entre mim e o Vasco Gonçalves, que 

representavam a agudização dos conflitos entre aquilo que eu representava e as ideias 

de certos sectores da esquerda».106 

 A 8 de Fevereiro, o Conselho de Ministros aprovou o «Plano Melo Antunes». 

Tratava-se de um «Programa de Política Económico–Social» que procurava regular a 

economia do País através de uma solução gradualista e moderada pois, apesar de 

contemplar o controlo pelo Estado de alguns sectores da economia - banca e seguros -, 
                                                 
105«The Secretary´s Principals and Regionals Directors Staff Meeting», February 21, 1975, NA, SDR, 
Entry 5177, Caixa 6 
106Maria Manuela Cruzeiro, Melo Antunes, O Sonhador Pragmático, Lisboa, Editorial Notícias, 2004, 
p.140 
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não previa uma política de nacionalizações nem a reforma agrária, indo assim contra os 

desejos dos sectores mais radicais do MFA e do PCP. 

 A reacção destes últimos a um plano que punha em causa a sua revolução não se 

fez esperar. Segundo o testemunho do próprio Melo Antunes, o plano foi «atacado à 

esquerda, nas Assembleias do MFA, onde os militares estavam fortemente 

influenciados pelos sectores da sociedade civil que reclamavam tudo …e para já», 

tendo sido lançado sobre ele «o anátema social-democrata e contra-revolucionário»; e o 

mesmo militar explica o motivo para esta contestação: «O Plano não fazia concessões 

às nacionalizações, que marcariam uma viragem completa do processo, pretendia 

apenas um controlo dos grandes grupos económicos, uma economia mista com 

elementos de socialização, sem esmagar a iniciativa privada ou o pensamento 

económico, em termos de cultura política».107 

Sintomaticamente, no contexto da aprovação do “Plano Melo Antunes” pelo 

Conselho de Ministros, assistiu-se a uma radicalização do discurso de Álvaro Cunhal. 

Primeiro, a 2 de Fevereiro, falando da necessidade das nacionalizações: «Se formos ver 

as conclusões das comissões, quase todas elas concluíram pela necessidade de 

nacionalizações. E não apenas nacionalizações. Foi ajuntado alguma coisa mais. Ou 

seja, que essas nacionalizações somente teriam sentido se fossem sob o controlo, sob a 

direcção dos trabalhadores. Ora, isto, camaradas, é uma perspectiva de socialismo. E 

isto não foi apenas afirmado em relação a tal ou tal empresa em dificuldades, mas em 

relação a muito mais amplos sectores».108 Depois, no dia 9, colocando «na ordem do 

dia» a reforma agrária: «(…)na ordem de trabalhos, está inscrito ainda outra assunto 

mais, e esse assunto adquire, no momento em que vivemos, um profundo significado 

para os trabalhadores rurais: é a reforma agrária. A liquidação dos latifúndios tornou-se 

um objectivo profundamente sentido pelas mais amplas massas trabalhadoras. (…) Ao 

examinar o problema da reforma agrária, a Conferência não o faz como se tratasse de 

um objectivo distante. Não, camaradas. A reforma agrária está na ordem do dia».109 

                                                 
107Cit. em José Manuel Barroso, Segredos de Abril…, ob. cit., p.103 
108Álvaro Cunhal, «Discurso de Encerramento da I Conferência Unitária de Trabalhadores», 2 de 
Fevereiro de 1975, em Documentos Políticos do Partido Comunista Português, Discursos Políticos, nº3, 
ob. cit. p.73 
109Álvaro Cunhal, «Discurso de Abertura da I Conferência de Trabalhadores Agrícolas do Sul», 9 de 
Fevereiro de 1975, idem, p.73. Segundo José Manuel Barroso, o «Programa de Política Económico-
Social» assinala o início da ruptura do PCP com Melo Antunes; escreveu ele: «Melo Antunes, pelo papel 
assumido na descolonização e na luta contra Spínola, havia sido um aliado precioso. Mas a sua firme 
oposição à radicalização do País e, sobretudo naquele momento, às opções para a economia, queridas 
pelos “gonçalvistas”, tornaram-no um obstáculo difícil ao avanço da revolução, num sentido radical e 
pró-comunista», José Manuel Barroso, Segredos de Abril…, ob. cit, p.101 
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 Praticamente em simultâneo, Vasco Gonçalves pronunciou-se sobre o «Plano 

Melo Antunes» num discurso proferido no Sabugo, Sintra, considerando-o «um 

documento de trabalho» no âmbito do qual o MFA devia ter «uma participação activa» 

de molde a garantir que ele fosse «no sentido segundo o qual foi concebido».110 

 Estava aceso mais um rastilho do barril de pólvora militar que caracterizou o 

primeiro trimestre do ano de 1975. A este respeito, importa mencionar que Melo 

Antunes não tem dúvidas em afirmar que o 11 de Março foi «um pretexto para (…) 

fazer o Plano desfazer-se em estilhaços».111 No mesmo sentido vai o testemunho de 

Vítor Alves para quem «o 11 de Março foi, entre outras coisas, um pretexto criado para 

acabar com o Plano Melo Antunes».112 

 

8.O 11 de Março de 1975: Portugal no centro de Washington 

O climax da agitação interna nesta fase da transição portuguesa ocorreu com o 

choque militar de 11 de Março de 1975 que se traduziu numa vitória das forças 

revolucionárias e na aplicação do seu programa político, mais concretamente no avanço 

das nacionalizações, na reforma agrária, na consagração em lei da “unicidade sindical”, 

na institucionalização formal do Movimento das Forças Armadas, na assinatura do I 

Pacto MFA-Partidos e nas várias tentativas para limitar o alcance das eleições para a 

Assembleia Constituinte. Em consequência deste «avanço impetuoso da revolução»,113 

e dados os seus reflexos na “guerra fria”, Portugal transformou-se num assunto 

importante para a política externa norte-americana, passando o País a ocupar um lugar 

central em Washington.  

Ainda que o nosso propósito não seja o de procurar uma interpretação para o 11 

de Março, mas sim o de analisar o modo como os Estados Unidos reagiram a esta data 

fundamental da revolução portuguesa, importa apresentar o seu contexto, os seus 

desenvolvimentos mais significativos e as diferentes explicações possíveis para o golpe 

militar “spinolista”. 

Neste sentido, cumpre começar por destacar que o 11 de Março surgiu na 

sequência do contexto golpista iniciado logo em Janeiro de 1975, sendo possível 

identificar três motivos primordiais para a origem deste ambiente e sua posterior 

escalada, como sejam o acordo sobre a independência de Angola, o “Plano Melo 
                                                 
110Vasco Gonçalves, Discursos, Conferências, Entrevistas, Lisboa, Seara Nova, 1977, pp.110-11 
111Cit em José Manuel Barroso, Segredos de Abril…, ob. cit., p.103 
112Entrevista Vítor Alves, Lisboa, 7.12.2005 
113Álvaro Cunhal, A Revolução Portuguesa. O Passado e o Futuro, Lisboa, Avante!, 2ª edição, 1994  
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Antunes” e, sobretudo, a aproximação das eleições para a Assembleia Constituinte. Em 

consequência deste clima, assistiu-se à emergência de várias estratégias ofensivas que 

convergiram momentaneamente em dois pólos: Spínola, que congregou uma parte dos 

oficiais “spinolistas”, alguns sectores conservadores das Forças Armadas e a extrema-

direita político-militar; a ala mais à esquerda do MFA, que agregou os “gonçalvistas”, o 

PCP e facções da extrema-esquerda. 

 Como referimos anteriormente, desde o início de Janeiro que Spínola tentava 

ressurgir no processo político, tendo mesmo definido um plano de intervenção assente 

em dois pilares: um golpe de força para a tomada do palácio de Belém, acompanhado 

por acções ofensivas de unidades militares como os comandos, os pára-quedistas e a 

Escola Prática de Cavalaria; o controlo das principais unidades militares. Acresce que, 

na semana de 3 a 8 de Março, os “spinolistas” conheceram uma importante vitória nas 

eleições para a Assembleia do MFA que se realizaram nos Conselhos de Armas e 

Serviços do Exército e que elegeram oficiais como Freire Damião e Soares Monge em 

detrimento de Melo Antunes, Franco Charais e Otelo Saraiva de Carvalho.114 

 Em simultâneo, assistiu-se a importantes desenvolvimentos entre os grupos de 

extrema-direita exilados em Espanha com a criação a 6 de Janeiro do Exército de 

Libertação Português (ELP) cujo propósito último era o de desencadear um golpe de 

Estado em Portugal. Para esse efeito, o ELP propunha-se, numa primeira fase, «criar 

um clima de insegurança pelos seguintes meios: terrorismo selectivo, rapto de 

embaixadores, sabotagens; campanha de descrédito sobre personalidades do MFA, quer 

por meio de propaganda escrita, quer por via rádio a partir de emissores móveis 

instalados em território espanhol».115 

Todas estas movimentações eram do conhecimento do MFA que cedo se 

começou a preparar para um golpe de Estado. Deste modo, a 17 de Fevereiro realizou-

se uma importante reunião entre os membros da JSN, a Coordenadora do Movimento 

das Forças Armadas, o comandante-adjunto do COPCON, o comandante da Região 

Militar do Porto (RMP), brigadeiro Esmoriz, e o seu chefe de Estado-Maior (CEM), 

Coronel Eurico Corvacho, onde foi divulgada a existência de «uma organização 

revolucionária direitista» cujo objectivo era «o derrubamento do regime português», 

contando para o efeito «com largo apoio financeiro, com a cumplicidade oficiosa das 

                                                 
114Josep Sánchez Cervelló, A Revolução Portuguesa…, ob.cit., p.223 
115Manuel A. Bernardo, Equívocos e Realidades, Portugal 1974-1975, Lisboa, Nova Arrancada, 1999 
p.53 
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autoridades espanholas e com grupos de elementos da ex-LP e da ex-DGS». Ainda de 

acordo com o mesmo relato, feito por Eurico Corvacho, a organização em causa era o 

ELP, os seus elementos civis «estavam perfeitamente identificados e controlados», as 

«suas actividades vigiadas» e sabia-se mesmo que tinha sido «contactada por um oficial 

de Lisboa que pretendia obter o seu apoio para um golpe militar contra-revolucionário a 

efectuar no Sul (…) onde contaria «com elementos da PSP, GNR, ex-DGS e diversas 

Unidades, entre as quais uma Base Aérea (Monte Real)», (…) e a «garantia de 

encerramento da fronteira pelas autoridades espanholas». Finalmente, foi dado a 

conhecer que «a rebelião seria encabeçada pelo triunvirato Spínola-Kaúlza-Galvão de 

Melo e teria estado marcada para 17, tendo sido adiada para permitir a tentativa de 

apoio do ELP, devendo ocorrer até 26 de Fevereiro».116 

 Na manhã de 28 de Fevereiro efectuou-se uma nova reunião de responsáveis do 

MFA durante a qual Eurico Corvacho informou que «muito em breve se ia desencadear 

o golpe militar contra-revolucionário», acrescentando mesmo que «nele estaria 

integrado um ataque aéreo ao RAL 1 onde seria instalada, pelos revoltosos, uma 

metralhadora anti-aérea para fornecer aos aviões o pretexto necessário para a realização 

do bombardeamento».117  

A partir do início de Março o clima conspirativo conheceu o seu auge com a 

existência diária de informações, bem como de contra-informações, relativas ao 

desencadear do golpe militar. No dia 3, o diário A Capital transcreveu um artigo da 

revista “marxista-leninista” alemã ocidental, Extra, segundo o qual «a CIA» planeava 

um «golpe em Portugal ainda antes do fim de Março» com o objectivo de promover a 

«guerra civil» e «a eliminação ou o rapto de Otelo Saraiva de Carvalho»; para o efeito 

«o SPD» e o «Embaixador da RFA», Fritz Caspari, estariam «a colaborar com a CIA e 

Frank Carlucci», sendo o propósito último «derrubar o governo português». Não 

obstante a notícia ter sido prontamente desmentida pelos visados, a 6 de Março, a 

                                                 
116Idem, pp.52-53 
117Idem, pp.54. Sobre o conhecimento que o MFA tinha das movimentações dos “spinolistas” e da 
extrema-direita político-militar refira-se ainda o testemunho dado por Rosa Coutinho a Josep Sánches 
Cervelló: «Tínhamos consciência do que estava a acontecer e acompanhámo-lo desde o primeiro 
momento. Sabíamos que iam fazer um levantamento, desconhecíamos a data, mas sabíamos a forma e a 
maneira como iria suceder, e não quisemos actuar de maneira preventiva porque no 28 de Setembro 
quando o fizemos, em vez de lhe chamarem intentona, a direita chamou-lhe “inventona”. Agora não 
queríamos que acontecesse o mesmo, desejávamos que actuassem porque sabíamos que os 
neutralizaríamos. Cit. em Josep Sánchez Cervelló, A Revolução Portuguesa…, ob.cit., p.223 
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revista francesa Témoignage Chrétien revelava que Spínola tinha recebido luz verde do 

Embaixador dos EUA para preparar um golpe de Estado em Portugal. 118 

 Curiosamente, nesse mesmo dia, apesar das constantes notícias que o 

implicavam num possível golpe perpetrado pelos “spinolistas”, Frank Carlucci enviou 

para Washington uma extensa «avaliação pré-eleitoral» num tom moderadamente 

optimista e, mesmo considerando que «uma tentativa de golpe da direita» era «uma 

possibilidade real», acrescentava que ele não tinha «muitas hipóteses de sucesso». A 

apreciação da situação em Portugal partia de conversas mantidas pela Embaixada «com 

suficientes líderes moderados, quer militares, quer civis» e concluía que «as forças 

moderadas estavam finalmente na ofensiva em Portugal», podendo-se dizer «com 

razoável confiança que elementos estabilizadores estavam a emergir na dinâmica 

política portuguesa nas últimas três semanas». Para o diplomata, esta tendência positiva 

ocorria devido à «reacção dos militares moderados aos excessos óbvios», ao 

«criticismo, para não dizer desdém, internacional» e à «emergência de partidos 

políticos não comunistas como uma força independente capaz de estar em pé de 

igualdade nas negociações com o MFA acerca da institucionalização deste último»; 

porém, o seu «factor cristalizador» era «a luta sobre a lei da “unicidade sindical” que 

afastou os socialistas dos comunistas e permitiu a Costa Gomes fazer o discurso público 

de anúncio da realização das eleições». E havia mesmo outros «desenvolvimentos 

positivos» a destacar, incluindo: «a emergência de um Programa económico (…) que, 

embora abusando de considerável retórica socialista, continha também um papel 

imediato para o sector privado»; «o movimento firme do processo eleitoral, apesar dos 

esforços do Partido Comunista e dos seus aliados para as atrasar ou adiar»; «a crescente 

confiança nos partidos políticos democráticos de que o MFA está realmente a dialogar 

com eles sobre a questão da institucionalização, bem como a noção de que existe 

flexibilidade [do MFA] e que um compromisso aceitável pode surgir».  

 Todavia, o telegrama prosseguia com um aviso de que «o equilíbrio» era «muito 

frágil», havendo mesmo o perigo de «uma tentativa de golpe de Estado da direita» ou 

«da escalada da campanha de violência por parte da extrema-esquerda». Em relação ao 

primeiro problema, Carlucci escreveu: «uma tentativa de golpe da direita é ainda uma 

possibilidade real, apesar de os conspiradores mais sérios terem estado em suspenso 

durante um mês e Spínola negar o seu envolvimento. Existem várias formas que um 

                                                 
118Marcelo Rebelo de Sousa, A Revolução e o Nacimento do PPD…, 1º volume, ob. cit., p.374; 
Boaventura de Sousa Santos, O Pulsar da Revolução…, ob.cit, p.186 
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golpe pode tomar, desde purgas até uma completa tomada do poder. O country–team 

não dá a um golpe real muitas hipóteses de sucesso. Particularmente se Spínola não 

participar. Mesmo se ele for bem sucedido em derrubar a actual liderança do MFA, a 

direita terá dificuldades em governar o País no longo prazo». Já em relação ao segundo 

«perigo», o Embaixador referiu que, uma vez que era «provável que o Partido 

Comunista Português» saísse «enfraquecido das eleições livres» podia «procurar tentar 

tirar vantagem de uma campanha de violência levada a cabo pela extrema-esquerda», 

podendo mesmo «decidir apoiar secretamente esse esforço»; para agravar, havia uma 

«fragmentação da esquerda», estando «o PCP a ser atacado tanto pela esquerda como 

pela direita» e, logo, «a perder prestígio», o que podia levar os comunistas a «decidirem 

mudar para uma estratégia de maior risco e tentar polarizar a situação» através de 

tácticas que podiam incluir «agitação para aliciar a direita a uma acção precipitada ou, 

previsivelmente, esforços para galvanizar a esquerda através de alguma forma de 

violência contra ela». E o diplomata concluiu afirmando de forma categórica que «as 

tácticas perturbadoras da extrema-esquerda são … o maior perigo a curto prazo para 

Portugal».119 

 Este documento enviado por Carlucci para o Departamento de Estado a 6 de 

Março, ou seja, nas vésperas do choque militar, apresenta vários elementos que 

permitem extrair importantes conclusões. Em primeiro lugar, face à avaliação 

moderadamente optimista da evolução dos acontecimentos e às poucas hipóteses de 

sucesso atribuídas a um golpe perpetrado pela direita, eram pouco verosímeis as 

notícias que implicavam o diplomata norte-americano no movimento conspirativo dos 

“spinolistas”. Em segundo lugar, a Embaixada considerava como mais provável, não 

um golpe de direita, ainda que este não fosse excluído, mas um aumento da violência 

levada a cabo pelos comunistas ou pela extrema-esquerda, o que, face aos 

acontecimentos ocorridos poucos dias depois, revelava um défice de informação acerca 

do planeamento dos militares afectos a Spínola. Finalmente, o Embaixador não excluía 

a hipótese de uma provocação por parte do PCP para aliciar a direita a agir. 

 Mas imediatamente após o envio deste telegrama para Washington, os 

acontecimentos precipitaram-se. Apenas dois dias depois, começaram a circular 

informações atribuídas aos serviços secretos espanhóis e franceses de que estava em 

marcha a operação «Matança da Páscoa» com o objectivo de neutralizar quinhentos 

                                                 
119«Lisbon, 1238, March 6, 1975», FOIA 
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oficiais do Quadro Permanente e mil civis que lhe eram fiéis – era o rastilho final para o 

choque militar.120 

 Confrontado com as notícias sobre a Matança da Páscoa, na madrugada de 11 de 

Março Spínola decidiu finalmente dirigir-se à Base Aérea nº3, em Tancos, para 

desencadear o golpe militar há muito em preparação. Contudo, o general rapidamente 

se apercebeu da fragilidade do plano de operações que consistia apenas num ataque 

aéreo de forças pára-quedistas ao RAL 1, no aliciamento da PSP e da GNR, na 

realização de voos de intimidação sobre Lisboa e na destruição das antenas da Emissora 

Nacional; previa-se ainda a participação da EPC de Santarém e do Regimento de 

Comandos que acabaram por recusar participar.121  

As movimentações militares subsequentes são conhecidas e não oferecem 

grande controvérsia: às 11h45 aviões da Base Aérea nº3 atacaram o RAL 1 que, 

praticamente em simultâneo, foi cercado por tropas pára-quedistas do Regimento de 

Caçadores pára-quedistas sob o comando do major Mensurado; à mesma hora, 

pequenos grupos de oficiais “spinolistas” procuraram controlar o comando da GNR e as 

antenas do Rádio Clube Português de Porto Alto e Monsanto; às 12h05, as tropas do 

RAL 1 tomaram posições de combate e ocuparam os prédios em frente ao quartel 

enquanto o COPCON iniciou movimentações para neutralizar o golpe e ocupou o 

aeroporto de Lisboa; às 12h45, através de contacto telefónico, Spínola tentou mobilizar 

a EPC e o Regimento de Comandos que se recusaram a participar na acção militar; 

ainda no final da manhã surgiram os primeiros apelos à mobilização popular por parte 

                                                 
120Sobre o episódio da «Matança da Páscoa» é relevante citar o testemunho do comandante Jorge Braga, 
um elemento dos grupos de direita exilados em Espanha. Contou ele a Josep Sánchez Cervelló: «Depois 
do 28 de Setembro instalei-me em Alcalá de Henares, onde Agostinho Barbieri Cardoso me ensinou a 
trabalhar em informações, dedicando-me a fazer fichas de comunistas. No dia 8 vieram buscar-me para 
assistir com urgência a uma reunião que se realizava em Madrid, na residência de Barbieri Cardoso na 
Calle Juan Bravo. Quando cheguei já estavam reunidos ele, Jorge Jardim, o primeiro – tenente Rolo, 
Nuno Barbieri e o eng. Santos e Castro. Este último disse-nos que o presidente Arias Navarro o tinha 
informado de que iria dar-se a Matança da Páscoa, em que iriam ser executados muitos homens e 
mulheres, e mostrou uma lista. O problema que se nos levantou foi o de procurar uma maneira rápida e 
eficaz de actuar. Todos os presentes tínhamos conhecimento desfasado do que estava a acontecer em 
Portugal, porque o último a deixar o país tinha sido eu e já há quatro ou cinco meses. A seguir 
concordámos que fossem a Portugal dois oficiais informar-se, e que partiram imediatamente. Cit. em 
Josep Sánchez Cervelló, A Revolução Portuguesa…, ob. cit., p.224 
121A respeito da fragilidade do plano de operações importa citar o testemunho de Alpoim Calvão: 
«Quando cheguei a Tancos já era cerca de meia-noite. Havia muita gente e fui dar com uma 
desorganização total, não porque o general Spínola não tivesse dado nenhuma ordem, mas sim porque 
lhe haviam dito que estava tudo preparado. De tal modo que às três da madrugada o general Spínola se 
virou para mim e me disse: “Afinal não há nenhum plano”. Respondi-lhe: “Se não há, vamos fazê-lo”. O 
nosso objectivo consistia em neutralizar as estações de rádio e da TV e atacar o RALIS, que era a base 
revolucionária, o que se faria através de meios helitransportados. Contávamos também com uma 
cobertura aérea, que só foi feita em parte, Mas fez-se tudo com grande precipitação». Cit. em Ibidem 
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da Intersindical, sendo levantadas as primeiras barricadas nas estradas de Vila Franca e 

Setúbal e organizados piquetes de trabalhadores em locais estratégicos como Bancos e 

Emissora Nacional; às 14h40, as forças pára-quedistas levantaram o cerco ao RAL 1; às 

14h45, Vasco Gonçalves, Costa Gomes e Otelo Saraiva de Carvalho difundiram 

mensagens para declarar o falhanço da tentativa de golpe; às 17h, renderam-se os 

elementos que se haviam revoltado no comando da GNR; às 19h, segundo um 

telegrama da Agência France Press, Spínola chegou à base aérea de Talavera La Real, 

em Badajoz.122 

 Mais importante do que os acontecimentos, apresentados aqui de forma muito 

resumida, são as possíveis explicações para este golpe militar de Spínola, havendo 

neste campo três interpretações dominantes: a do 11 de Março como uma armadilha das 

forças revolucionárias, sobretudo o PCP, para afastarem definitivamente os 

“spinolistas” e avançarem mais rapidamente com a sua revolução; a do 11 de Março 

como uma acção da direita militar, liderada por oficiais fiéis a Spínola, para entregar o 

poder ao general; a do 11 de Março como uma acção preparada por ambos os lados. 

 A primeira interpretação foi sintetizada por Josep Sánchez Cervelló e 

corroborada por diversos testemunhos. Para o historiador catalão, «o 11 de Março foi o 

resultado de uma dupla vontade», por um lado, «a do PCP em libertar-se de um sector 

político-militar que o impedia de prosseguir a revolução», por outro, «a da extrema-

esquerda impaciente por actuar e recuperar o protagonismo social que tinha perdido 

desde a queda da ditadura». Ainda segundo Cervelló, os comunistas eram quem mais 

tinha a ganhar com os acontecimentos pois necessitavam de «ultrapassar o impasse 

governamental fortalecendo de novo a aliança entre os moderados e os gonçalvistas, 

que se uniram novamente perante o inimigo comum; tinham de afastar «do MFA os 

“spinolistas” que boicotavam o avanço do processo»; precisavam de criar «uma nova 

correlação de forças que garantiria a realização de transformações sociais profundas», 

como as «nacionalizações, a reforma agrária», entre outras, «prescindindo-se do Plano 

Económico de Melo Antunes»; finalmente, conseguiam o reconhecimento 

constitucional do MFA, «colocando-o como árbitro indiscutível do processo» e 
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Contemporânea de Portugal, Do 25 de Abril à Actualidade, Vol I, Lisboa, Editorial Presença, 2007 
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garantiam a condução da «descolonização de Angola para posições mais favoráveis ao 

MPLA».123  

 Esta explicação, segundo a qual o 11 de Março resultou essencialmente de uma 

armadilha montada para obrigar o general a agir, foi corroborada por testemunhos de 

vários protagonistas dos eventos. Como já mencionámos anteriormente, para Melo 

Antunes e Vítor Alves o choque militar foi preparado pelo PCP e as alas mais à 

esquerda do MFA para acabar com o «Plano Melo Antunes»; já Costa Gomes afirmou a 

Maria Manuela Cruzeiro que «o general Spínola caiu numa autêntica emboscada…».124 

E muito recentemente, nas suas memórias, Zita Seabra implicou directamente o PCP na 

“armadilha” do 11 de Março, explicando que os seus motivos se prendiam 

essencialmente com a necessidade de travar a realização das eleições para a Assembleia 

Constituinte.125 

 Em sentido exactamente oposto vai a segunda interpretação que foi avançada, 

por exemplo, por Álvaro Cunhal para quem o 11 de Março foi «um putsch» levado a 

cabo por Spínola através do qual «assumiria o poder, proclamaria o estado de sítio, 

suspenderia as liberdades democráticas, adiaria as eleições para a Assembleia 

Constituinte marcadas para Abril e anunciaria para Novembro eleições, nas quais, o 

povo português escolheria, de uma só vez, o Presidente da República, a Constituição 

(…), o Programa de Governo (…) e os deputados para a Assembleia Nacional».126 

 Curiosamente, esta versão que atribuía a exclusiva responsabilidade do golpe 

militar a Spínola e aos grupos de direita que o rodeavam e ilibava o PCP da conspiração 

foi perfilhada por Frank Carlucci no telegrama enviado a 14 de Março para o 

Departamento de Estado, ainda que atribuindo um significado diferente quanto aos 

motivos do general. Neste importante documento, o diplomata relatou o conteúdo da 

conversa que o adido aeronáutico da Embaixada manteve com Mendes Dias, à época 

Chefe do Estado-Maior da Força Aérea (CEMFA), destacando que o militar português 

não tinha dúvidas de que o 11 de Março «era parte de uma conspiração premeditada da 

direita para derrubar o Governo existente». E Carlucci corroborava esta opinião, 

escrevendo nos comentários finais do telegrama: «A tentativa de golpe foi um erro tão 

mau e os comunistas reagiram tão rapidamente que alguns jornalistas estrangeiros estão 

                                                 
123Josep Sánchez Cervelló, A Revolução Portuguesa…, ob. cit., p.227  
124Maria Manuela Cruzeiro, Costa Gomes…, ob.cit., p.276 
125Zita Seabra, Foi Assim, Alêtheia Editores, Lisboa, 2007, p.264 
126Álvaro Cunhal, A Verdade e a Mentira na Revolução de Abril, A Contra-Revolução Confessa-se, 
Lisboa, Avante!, 1999, p.173 
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a trabalhar na teoria de que ele foi estimulado, ou mesmo organizado, pelos comunistas. 

A Embaixada considerou esta possibilidade desde o início, mas não o reportou porque 

isso atribui maior capacidade organizativa aos portugueses, mesmos os comunistas, do 

que nós pensamos que eles têm. Nem esta teoria cabe nos factos que nós temos. 

Considero a afirmação de Mendes Dias a confirmação de que a tentativa de golpe foi 

genuinamente da direita».127 

 Também a CIA atribuía a autoria do golpe militar a grupos de direita uma vez 

que «as unidades envolvidas – os pára-quedistas de Tancos, e, possivelmente, 

elementos da Escola de Cavalaria de Santarém e dos comandos da Amadora – foram 

referenciados em relatórios anteriores como preparados para oferecer apoio a várias 

conspirações de direita»; não obstante, a Agência não excluía por completo a hipótese 

de ter havido uma provocação da esquerda, escrevendo no memorando elaborado ainda 

a 11 de Março que, embora não existisse «nenhuma evidência», outra possível 

explicação para o evento era a de que «as unidades militares foram provocadas a agir 

por elementos “esquerdistas” receosos do ressurgimento dos moderados que se tornou 

evidente nos dias recentes».128 

 Finalmente, a terceira interpretação possível para o 11 de Março foi avançada 

por Pedro Cardoso para quem o choque militar resultou de uma acção preparada em 

simultâneo por ambos os lados. Segundo escreveu o então responsável pela Divisão de 

Informações do EMGFA: «(…)quando se esclareceu a situação veio a saber-se que o 11 

de Março foi preparado por ambos os lados, sendo difícil de determinar qual dos lados 

foi o agente motor e qual dos lado actuou por estímulos bem determinados em relação 

ao temperamento, às ambições e à estabilidade psíquica de determinadas personalidades 

para provocar a acção».129 De acordo com esta análise, que à luz das informações 

disponíveis actualmente afigura-se-nos como a mais plausível, o 11 de Março foi a 

consequência de sucessivas provocações levadas a cabo quer pelos “spinolistas” e os 

grupos de direita político-militar, quer pelas forças “revolucionárias” com destaque 

para os comunistas, a extrema-esquerda e o sector “gonçalvistas” do MFA. 

Independentemente do que realmente se passou a 11 de Março, as suas 

consequências foram de monta e de significado inequívoco. Tal como Carlucci previu 

nesse mesmo dia o avanço conseguido pelos “moderados” desde o início do ano foi 
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129Cit. em Eduardo Dâmaso, A Invasão Spinolista, Lisboa, Fenda Edições, 1997, pp.23-24 
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travado e a esquerda revolucionária fortaleceu-se, adquirindo o controlo do processo 

político; escreveu o embaixador no telegrama enviado para o Departamento de Estado: 

«Seja qual for a composição, a origem e a motivação da tentativa falhada de golpe, o 

resultado só poderá ser o fortalecimento da esquerda. E o lamentável é que tenha 

acontecido quando os moderados começavam a mostrar alguma força política. A 

principal questão agora parece ser qual vai ser o alcance da deriva para a esquerda do 

governo português».130  

 A nova correlação de forças traduziu-se logo na Assembleia do MFA ocorrida 

na madrugada de 11 para 12 de Março (a «Assembleia Selvagem») que «representou a 

ascensão inequívoca dos “gonçalvistas” no aparelho do Estado».131 Através da sua 

actuação organizada, a ala liderada por Vasco Gonçalves e muito próxima dos 

comunistas fez aprovar durante a reunião três pontos fundamentais para o avanço da 

revolução: um amplo programa de nacionalizações, pondo um fim definitivo ao «Plano 

Melo Antunes»; a reforma agrária, através da expropriação das grandes propriedades do 

Sul do País; a institucionalização do Movimento das Forças Armadas, com a formação 

do Conselho da Revolução e da Assembleia do MFA.132 Todavia, por acção de Costa 

Gomes que fez aprovar uma moção reafirmando a realização das eleições dentro do 

prazo previsto no Programa do “Movimento”, os “gonçalvistas” falharam o objectivo 

essencial de adiar o sufrágio para a Constituinte. 

 A primeira decisão da «Assembleia Selvagem» a ser implementada foi a 

institucionalização do MFA, logo a 14 de Março, através da aprovação da Lei 5/75 que 

consagrou a criação do Conselho da Revolução (CR) e da Assembleia do MFA 

(AMFA). O CR era a cúpula do novo poder político-militar e representava o controlo 

da revolução por parte do MFA, muito em especial pelos “gonçalvistas” que garantiam 

a maioria dos seus membros e, através destes últimos, pelo PCP; absorvia a JSN, o 

Conselho de Estado, a Comissão Coordenadora e o Conselho dos Vinte, que foram 

extintos, e abrangia uma ampla capacidade de intervenção, com poderes constituintes, 

fiscalizadores e de controlo da acção legislativa do Governo (até então pertencentes ao 

Conselho de Estado), com poderes de vigilância pelo cumprimento do Programa do 

MFA, das leis constitucionais e de conselho do Presidente da República (que herdou da 

JSN) e amplos poderes militares, cabendo-lhe o governo das Forças Armadas 
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(anteriormente da responsabilidade do Conselho dos Chefes de Estado-Maior).133 Já a 

AMFA absorvia a anterior «Assembleia dos Duzentos» que era alargada para 240 

membros de molde a abranger sargentos e soldados, cabendo-lhe fiscalizar e 

acompanhar as acções do CR, apresentando propostas para consideração. 

 O processo de constituição do Conselho da Revolução foi paradigmático da 

nova balança de poderes e, simultaneamente, das divisões que existiam no MFA desde 

finais de 1974. Por imposição dos “gonçalvistas”, elementos “moderados” como Melo 

Antunes, Vítor Alves e Vítor Crespo foram inicialmente afastados, sendo apenas 

incluídos a 21 de Março após a ameaça feita por Vítor Crespo de intervenção das tropas 

que comandava em Moçambique;134 acto contínuo, como veremos mais à frente, 

começaram a definir-se as três correntes em que se dividiu o “Movimento - 

“gonçavista”, “meloantunista” e “otelista” –, aspecto que foi determinante no período 

crucial da transição portuguesa. 

Sob o comando dos elementos afectos a Vasco Gonçalves, em aliança com o 

PCP, o processo revolucionário radicalizou-se e no sentido preconizado pelos 

comunistas. Logo na sua primeira reunião, realizada ainda a 14 de Março, o Conselho 

da Revolução decidiu nacionalizar a banca e os seguros, iniciando um processo que 

culminou na nacionalização de mais de metade da capacidade produtiva do País; no dia 

seguinte, o CR aprovou as bases gerais dos programas de medidas económicas de 

emergência que incluíam, entre outros, um Programa de Reforma Agrária; praticamente 

em simultâneo, a Intersindical era confirmada como única central sindical; já em Abril, 

o Movimento das Forças Armadas impunha aos partidos políticos a assinatura de uma 

                                                 
133O Conselho da Revolução era composto por 29 membros: 7 ex-membros da JSN: Costa Gomes, 
Carlos Fabião, Fisher Lopes Pires, Mendes Dias, Pinho Freire, Pinheiro de Azevedo e Rosa Coutinho; 7 
ex-membros da CCP: Franco Charais, Pinto Soares, Vasco Lourenço, Almada Contreiras, Miguel Judas, 
Canto e Castro e Pereira Pinto; 5 representantes do Exército: Pezarat Correia, Ferreira de Sousa, Sousa e 
Castro, Ferreira de Macedo e Marques Júnior; 2 representantes da Armada; Martins Guerreiro, Ramiro 
Correia; 2 representantes da Força Aérea: Costa Neves e Graça Cunha; 4 ex-membros da primeira CCP: 
Melo Antunes, Vítor Alves, Costa Martins e Vítor Crespo; o 1º ministro: Vasco Gonçalves; o 
comandante COPCON: Otelo Saraiva de Carvalho. Para uma análise exaustiva do Conselho da 
Revolução, ver, muito em especial, Maria Inácia Rezola, O Conselho da Revolução…ob.cit.  
134A este respeito, contou Vítor Crespo a Cervelló: «Tentaram afastar-nos constituindo uma direcção 
comunista, diferente da que era tradicional no Movimento, sem tentar convergências, com o pretexto de 
que quem estava empenhado em tarefas administrativas não podia exercer outra acção política. Assim 
tentaram livrar-se de Melo Antunes, de Vítor Alves e de mim, que estava em Moçambique como Alto-
Comissário. Eram ingénuos, porque eu em África tinha mais poder militar do que eles aqui. A força que 
eu comandava estava organizada, enquanto o seu exército não. Para os pressionar concentrei em 
Moçambique três aviões 747 e dois 707, o que me permitia trazer para Portugal forças suficientes para 
controlar a situação. Assim, voltaram a integrar-nos no CR», cit. em Josep Sánchez Cervelló, A 
Revolução Portuguesa…, ob.cit., p.228 
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Plataforma de Acordo Constitucional (o I Pacto MFA-Partidos) que visava reduzir o 

alcance das eleições para a Assembleia Constituinte. 

 Era a concretização de quase todos os «objectivos fundamentais» do programa 

político do PCP e das suas reivindicações, consumando-se o «avanço impetuoso da 

revolução». Segundo o próprio Álvaro Cunhal, «Com o 28 de Setembro e o 11 de 

Março, até à grande ofensiva contra-revolucionária desencadeada no Verão de 1975, o 

movimento operário e popular de massas faz avançar impetuosamente o processo 

revolucionário»; e o líder do PCP remata de modo categórico: «(…)a maior parte dos 

objectivos indicados no Programa do Partido foram alcançados pela Revolução».135  

 Num extenso telegrama enviado para o Departamento de Estado no dia 13 de 

Março, Frank Carlucci fez a sua avaliação das implicações do golpe militar. Nele, 

começou por escrever que o fracasso spinolista ia «desmembrar a extrema-direita e 

enfraquecer seriamente o centro moderado» e acrescentou que «os radicais do MFA» 

iam «retirar grandes dividendos», restando apenas esperar que não fossem «decisivos». 

Quanto aos partidos políticos, não duvidava de que eles «foram feridos, talvez 

fatalmente, com a excepção dos comunistas»; de resto, «a maioria dos militares 

portugueses» estava «desconfortável com a emergente vida política do País» podendo 

«aproveitar a oportunidade para reduzir o seu peso, ou mesmo banir alguns partidos», 

como «muito provavelmente o CDS». Por estes motivos, o Embaixador considerava o 

cenário «sombrio», tendo o 11 de Março aumentado «consideravelmente a 

probabilidade de Portugal passar a ter um governo militar, baseado em políticas 

populistas, com conotações fortemente pró-comunistas, procurando apoio internacional 

no terceiro mundo e, pelo menos, minimizando as ligações à NATO». Todavia, o 

diplomata acreditava que a situação «não era irreversível», havendo ainda alguns 

«aspectos positivos», como o facto de «a posição de Costa Gomes ter sido reforçada» 

pois, embora este «não fosse um cavalo de batalha» era «um líder seguro e respeitado» 

que devia «aconselhar moderação». Tudo somado, Carlucci recomendava que os EUA 

fizessem «todos os possíveis para limitar a inevitável viragem à esquerda», devendo 

começar por «reafirmar publicamente a continuação do programa de auxílio 

económico» que, em sua opinião, era a «mais útil ferramenta até à data». E o 

responsável pela diplomacia norte-americana em Lisboa concluía de forma 

esclarecedora: «vai ser um processo difícil e gradual uma vez que a Embaixada perdeu 
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uma parte da sua credibilidade ao alertar para um possível golpe comunista quando, de 

facto, o golpe foi desencadeado pela extrema-direita. (…) Vamos precisar de todas as 

alavancas a que conseguirmos deitar as mãos nas semanas e meses seguintes.136 

 Enquanto Carlucci considerava o «cenário sombrio» mas com «aspectos 

positivos», o Departamento de Estado estava já definitivamente convencido que 

Portugal era um País dominado pelos comunistas e, logo, um problema susceptível de 

afectar os equilíbrios globais da “guerra fria”. Consequentemente, os assuntos 

portugueses tornaram-se relevantes para a política externa norte-americana e a 

Administração Ford passou a dedicar uma atenção sem precedentes à revolução 

conduzida em Lisboa. 

O testemunho do então Embaixador português em Washington é revelador da 

importância que o País adquiriu a seguir ao golpe de Estado falhado. Escreveu João 

Hall Themido nas suas memórias: «A Revolução portuguesa, evoluindo mal, passou a 

ser uma preocupação para os Estados Unidos e, nessa exacta medida, a importância de 

Portugal aumentou ou, melhor dizendo, o nosso país tornou-se “visível”. Desta forma, 

passei a ser alvo de atenção e a dispor de uma capacidade de actuação que excedia em 

muito o peso político de Portugal. As minhas idas ao Departamento de Estado passaram 

a ser frequentes e durante o gonçalvismo foram raras as semanas em que não entrasse 

no gabinete de Kissinger, não conversasse com ele em encontros casuais ou não me 

avistasse com alguns dos seus colaboradores mais próximos, designadamente com 

Arthur Hartman, Helmut Sonnefeldt e Rober McCloskey.137  

No próprio dia 11 de Março, ocorreu um episódio que, não obstante a sua 

aparência caricata, adquiriu relevância e contribuiu para acentuar o pessimismo na 

capital norte-americana. Durante a conferência de imprensa destinada a avaliar o golpe 

militar, Otelo Saraiva de Carvalho implicou directamente o Embaixador dos EUA nos 

acontecimentos e não só afirmou não poder garantir a sua segurança, como o 

aconselhou a abandonar Portugal; o próprio Frank Carlucci recordou posteriormente o 

incidente: «Otelo Saraiva foi à televisão e disse que o Embaixador americano estava 

por detrás da tentativa de golpe e que por isso ele não tinha qualquer intenção de me 

proteger. Telefonei-lhe e disse: - “Em primeiro lugar, quero ter a certeza que foi isto 

que você disse”. E ele respondeu: - “Sim, disse-o”. Retorqui-lhe: - “Bem, você percebe 
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que isso é equivalente a declarar o Embaixador americano persona non grata. Ele 

disse: - “Não, não percebi isso”. Acrescentei: - “bem, esse não é o seu trabalho”. Ele 

perguntou: - “Qual é o meu trabalho?” Disse-lhe: - “o seu trabalho é proteger o 

Embaixador americano e você transformou-me num potencial alvo”. A conversa 

prosseguiu dentro deste estilo durante um tempo e ele disse finalmente: - “O que devo 

fazer?” Respondi-lhe: - “o melhor é proteger-me”. Para minha surpresa ele enviou 

algumas tropas para a minha residência. Estava sempre nervoso em relação ao facto de 

saber se elas estavam lá para me proteger ou para outro propósito».138 

 As declarações proferidas no dia seguinte pelo ministro para a Comunicação 

Social, Correia Jesuíno, em nome do Governo português, segundo as quais Carlucci era 

«uma persona grata» e «não estava de forma alguma no espírito de (…) Otelo Saraiva 

de Carvalho dar (…) uma palavra de ordem para que houvesse um linchamento público 

do Embaixador dos Estados Unidos», querendo apenas significar que «numa atmosfera 

um pouco indefinida seria difícil de garantir a segurança a cem por cento de todas as 

entidades que residiam em Portugal», não foram obviamente suficientes para 

tranquilizar as autoridades dos EUA.139 Ainda a 12 de Março, João Hall Themido foi 

chamado por Lowenstein ao Departamento de Estado para lhe transmitir «a 

preocupação do Governo americano com a afirmação de que não seria possível garantir 

a protecção do seu representante», facto que considerou «especialmente grave por 

provir do principal responsável pelo serviço de segurança»; o Adjunto do Subsecretário 

de Estado para os assuntos europeus acrescentou ainda que os EUA e Portugal 

mantinham «relações diplomáticas normais» pelo que cabia a Lisboa «zelar pela 

segurança do Embaixador e restantes membros da Embaixada» e protestou contra as 

afirmações do envolvimento de Carlucci nos incidentes de 11 de Março, «assegurando 

que tal acusação era falsa».140 
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Também em Portugal foi atribuída grande importância ao incidente entre Otelo 

Saraiva de Carvalho e Frank Carlucci ao ponto de, segundo o testemunho de Mário 

Soares, Costa Gomes ter receado que as declarações do comandante-adjunto do 

COPCON servissem de pretexto para uma intervenção dos Estados Unidos em 

Portugal.141 

 Em consonância com o forte pessimismo que se apoderou do Departamento de 

Estado a seguir ao 11 de Março, Washington endureceu a sua posição relativamente a 

Portugal, começando mesmo a equacionar a hipótese de adoptar uma política de 

ostracização do País. Neste sentido, Kissinger instruiu imediatamente o seu 

Embaixador em Lisboa para pedir uma audiência a Costa Gomes e exprimir-lhe, em 

«termos fortes», a preocupação dos EUA com os desenvolvimentos portugueses; em 

concreto, Carlucci devia transmitir ao Presidente da República os seguintes pontos: 

«a)Registámos a declaração portuguesa de que os acordos e tratados internacionais vão 

ser honrados, o que inclui a NATO, mas estamos preocupados com o tom estridente 

anti-Ocidente, anti-Estados Unidos, anti-NATO das declarações de várias 

individualidades do Governo português, bem como dos Meios de Comunicação Social. 

Esperamos que essas declarações não representem uma diminuição da determinação do 

Governo português em honrar os seus compromissos internacionais. b)Em particular, 

vamos considerar de modo excepcional qualquer declaração alegando ou insinuando 

que o Governo dos Estados Unidos esteve envolvido de qualquer maneira na tentativa 

falhada de golpe da semana passada, ou que está a intervir nos assuntos internos de 

Portugal. c)(…)encoraja-nos saber que o Governo português pretende continuar com as 

eleições para a Assembleia Constituinte planeadas para 12 de Abril. Esperamos que 

seja também a intenção do executivo português permitir a mais completa participação 

possível dos partidos políticos previamente qualificados nessas eleições. d)O nosso 

programa de assistência económica tem sido uma evidência tangível do nosso apoio aos 

esforços do povo português, bem como do Governo, na construção de uma economia 

mais forte, tal como prometemos durante a visita de Costa Gomes a Washington no 

passado mês de Outubro. e)O modo como Portugal trata dos seus assuntos só a si diz 

respeito, mas a impressão no exterior é que os eventos podem estar a fortalecer os 

elementos que se opõe à evolução democrática». f)Registámos que o Governo 

português planeia garantir a completa protecção de todos os estrangeiros e da sua 
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propriedade. Nesta conexão, declarações como as do general [Otelo Saraiva de] 

Carvalho sobre o Embaixador Carlucci, ainda que subsequentemente retratadas, só 

servem para alarmar os amigos de Portugal e para deixar a impressão, que pode não ser 

justificada, de que o Governo português não está a fazer tudo o que é possível para 

acalmar a situação».142 

 Carlucci respondeu a estas instruções num telegrama com as suas 

«recomendações para lidar com a actual crise governativa em Portugal» e, deixando 

antever a existência de divergências entre a Embaixada e o Secretário de Estado, 

adoptou um tom comedido e aconselhou moderação. Quanto aos pontos indicados por 

Kissinger para serem transmitidos a Costa Gomes, o diplomata referiu que «o estridente 

tom anti-Ocidente» era «uma boa questão», mas não só não conhecia «nenhuma 

declaração do Governo português anti-NATO», como aquele tinha «reafirmado pela 

segunda vez o seu respeito pelos acordos internacionais»; já o programa americano de 

ajuda económica era «um bom ponto a fazer» pois constituía «de longe a ferramenta 

mais útil», devendo-se ainda abordar «o recente voto no Senado» sobre essa questão e 

«as declarações de Kennedy»; igualmente importante era «exprimir o forte e 

continuado apoio às eleições» e a «preocupação relativamente à violência e 

intimidação», instando as autoridades portuguesas «a lidar mais efectivamente com 

estes problemas». Mas o Embaixador foi mais longe na sua resposta e alertou 

especificamente Washington contra a tentativa de influenciar a composição do novo 

Governo pois tratava-se «de um caso perdido e a questão errada para os Estados Unidos 

e os seus aliados gastarem a pouca influência que ainda tinham»; para ele, a 

preocupação americana devia concentrar-se antes «no problema mais crucial das 

relações futuras entre Portugal, a NATO e o Ocidente», afirmando ter aqui «maior 

esperança de poder exercer alguma influência». Tudo somando, Carlucci recomendou 

ao Departamento de Estado que «indicasse a Costa Gomes que os EUA compreendiam 

a delicadeza da situação e pretendiam continuar a apoiar o País» pois só havia duas 

opções: «ou apoiar os moderados ou uma política de ostracização de Portugal».143  

 Todavia, as recomendações do Embaixador em Lisboa já não produziam efeitos 

em Henry Kissinger, agora convencido em definitivo que Portugal estava perdido para 

o Ocidente; assim, no mesmo dia, escreveu ao diplomata ignorando os seus conselhos 

de moderação e pedindo-lhe para elaborar o cenário da ostracização. O teor do 

                                                 
142For: Ambassador; From: Secretary, s.d, FOIA 
143«Lisbon, 1632, March 22, 1975», FOIA 
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telegrama de Kissinger é esclarecedor do seu pensamento: «No seu telegrama, você 

indica que a única alternativa que vê ao processo de reconstruir o papel dos moderados 

é uma política de ostracização de Portugal. Apreciaremos o envio urgente das suas 

ideias acerca desta alternativa, incluindo a natureza da ostracização e os seus 

efeitos».144  

 A resposta de Carlucci ao pedido do Secretário de Estado para elaborar o 

cenário da ostracização de Portugal revelou uma vez mais a existência de divergências 

entre ambos. Confessava não estar «de todo seguro que uma estratégia de reconstrução 

das forças moderadas viesse a ter sucesso», mas considerava que ela oferecia «uma 

melhor chance de preservar os interesses do Ocidente em Portugal do que a estratégia 

da ostracização». Para ele, essa política não era sequer «razoável» e, citando Rosa 

Coutinho que «descreveu os portugueses como simultaneamente receosos e 

orgulhosos», concluiu: «se encostados à parede pelo Ocidente eles são capazes de 

embarcar num curso Kamikaze».145 

 Não cedendo ao pessimismo de Kissinger e em coerência com a sua própria 

perspectiva, Carlucci optou por não “deixar cair” Portugal e esforçou-se por encontrar 

outras formas de influenciar o curso dos acontecimentos, propondo uma reunião 

conjunta dos Embaixadores de todos os países da NATO sedeados em Lisboa com vista 

à adopção de uma acção concertada dos aliados.  

O encontro realizou-se a 23 de Março na residência oficial do representante do 

Reino Unido, mas logo se percebeu a existência de diferenças entre a maioria dos 

europeus ocidentais e o responsável pela diplomacia norte-americana em Lisboa, com 

os primeiros a sustentar a opinião de que o Ocidente «devia ser cauteloso, não dando a 

entender que estava a pressionar Portugal» e o segundo a defender que se podia ir mais 

longe pois «enquanto parceiros numa Aliança» tinham «o direito de expressar 

preocupação com certos assuntos, tais como a incapacidade do Governo para fazer 

alguma coisa que parasse a propaganda anti-Ocidente e a necessidade de realizar 

eleições numa atmosfera livre de intimidação e violência»; além disso, «era legítimo 

perguntar ao novo executivo qual ia ser a sua política para a NATO» pois já não era 

possível saber «o que a “reafirmação dos compromissos internacionais” significava na 

                                                 
144«Outgoing Telegram, 065431, March 22, 1975», GFL, PCF, Caixa 11  
145«Lisbon, 1639, March 22, 1975», GFL, PCF, Caixa 11 
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atmosfera vigente em Portugal».146 Em termos de táctica a seguir, os europeus 

advogaram que «a abordagem inicial dos países da NATO devia ser feita junto do novo 

ministro dos Negócios Estrangeiros» e que uma «diligência colectiva seria considerada 

uma forma de pressão»; já o norte-americano sugeriu que requeressem ao futuro 

responsável pela política externa portuguesa «um briefing colectivo», seguido de 

«démarches individuais sobre pontos específicos».147 

 Apesar dos esforços de Carlucci não foi possível na ocasião «levar os europeus 

a concordar com uma démarche ocidental comum em Lisboa». Para ultrapassar este 

obstáculo, os governos dos EUA, RFA e Reino Unido iniciaram um conjunto de 

consultas «entre aliados seleccionados» a fim de concertarem as acções a levar a cabo, 

tendo concordado que os seus respectivos Embaixadores iam procurar individualmente 

Costa Gomes e pressioná-lo no sentido de travar a deriva à esquerda.148 

 O primeiro diplomata ocidental a encontrar-se com o Presidente português foi o 

do Reino Unido, a 24 de Março, tendo optado por uma abordagem dentro da linha 

preconizada de forma maioritária pelos europeus na ocasião, ou seja, muito cautelosa 

de molde a evitar transmitir a ideia que estava a intrometer-se nos assuntos internos do 

País; porém, não deixou de pressionar Costa Gomes sobre as eleições e o seu grau de 

liberdade dada a intimidação que estavam a ser alvo certos partidos políticos. 

Curiosamente, durante a conversa, o responsável máximo de Portugal não se limitou a 

desdramatizar a situação, comentando que «cada crise parecia fazer deslocar o Governo 

ainda mais para a esquerda».149 

 No dia seguinte foi a vez de Frank Carlucci se encontrar com Costa Gomes, 

adoptando um tom mais duro do que o usado pelo seu colega britânico. Antes porém, 

na véspera da audiência, o Embaixador conversou pelo telefone com Ferreira da Cunha 

questionando-o sobre a composição do Governo Provisório em formação, sobretudo o 

peso do PCP neste, e a relação de Portugal com a NATO. O chefe de gabinete do 

Presidente da República desvalorizou o assunto do executivo, afirmando que «o 

verdadeiro poder» residia «no Conselho da Revolução» e «garantindo» que nenhum 

membro daquele órgão era «aliado de qualquer partido político em particular»; já em 
                                                 
146«Lisbon, 1641, March 23, 1975», GFL, PCF, Caixa 11. Importa sublinhar que, segundo Carlucci, a 
resposta dos restantes Embaixadores da NATO relativamente a estes pontos foi que «estava por sua 
conta» 
147Ibidem. A este respeito é interessante notar que vários Embaixadores «exprimiram a preocupação de 
que a possível nomeação do “apóstolo do terceiro mundo”, Melo Antunes, fosse uma “bofetada” directa 
na NATO».  
148«Outgoing Telegram, 071505, March 28, 1975», GFL, PCF, Caixa 11 
149«Lisbon, 1680, March 25, 1975», GFL, PCF, Caixa 11 
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relação à organização de defesa do Ocidente, respondeu que «a verdadeira questão não 

era a atitude portuguesa para com a NATO mas o comportamento desta relativamente a 

Portugal», concluindo com uma pergunta reveladora do estado de espírito dos militares 

portugueses, independentemente do seu posicionamento político: «Afinal de contas não 

foi a NATO que deu o primeiro passo de excluir Portugal das deliberações do Grupo de 

Planeamento Nuclear?».150  

 Na manhã de 25 de Março o Embaixador norte-americano encontrou-se com 

Costa Gomes para lhe dizer de modo firme que «a viragem de Portugal à esquerda era 

hostil aos interesses da NATO e dos Estados Unidos» e que «os portugueses não 

podiam acomodar-se na NATO se constituíssem um problema de segurança»; não 

obstante, acrescentou ainda que «os EUA pretendiam continuar a apoiar os esforços de 

democratização do País».151 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
150Ibidem  
151Frank Carlucci, «The View from US Embassy», em Hans Binnendjik (ed.), Authoritarian Regimes in 
Transition, US Department of State, Foreign Service Institute, Center for the Study of Foreign Affairs, 
Washington D.C, 1987, p.211. Sobre o conteúdo da conversa entre Carlucci e Costa Gomes ver ainda: 
Witney Schneidman, Confronto em África…, ob. cit. pp.226-7; The New York Times, 27 de Março de 
1975, p.2 
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CAPÍTULO 6 

A DISPUTA NO SEIO DO GOVERNO DOS EUA 

(11 DE MARÇO - AGOSTO DE 1975) 

 

 

1.Linhas de acção para Portugal 

Dada a crescente preocupação com a evolução da revolução portuguesa, logo a 

seguir a 11 de Março o Secretário de Estado norte-americano pediu ao seu conselheiro 

mais próximo, Helmut Sonnenfeldt, para elaborar um memorando secreto contendo 

uma análise da situação em Portugal e as possíveis «linhas de acção» por parte dos 

EUA.  

Trata-se de um documento inédito e da maior importância pois revela-nos não 

só o profundo pessimismo instalado em Washington, como o subsequente 

endurecimento da política preconizada por Henry Kissinger, contemplando agora desde 

a hipótese de impor sanções económicas a Lisboa, até à sua exclusão da NATO e 

mesmo, num extremo, a probabilidade de uma acção concertada com a Espanha. 

O documento começava por analisar a situação interna após a tentativa falhada 

de golpe militar dizendo que «Portugal deslocou-se bruscamente em direcção a uma 

ditadura militar de esquerda», tendo o 11 de Março produzido a «remoção do travão 

moderado nos “esquerdistas” do Movimento das Forças Armadas e a colocação de 

sérios obstáculos, se não mesmo intransponíveis, no caminho do ressurgimento de um 

MFA maioritariamente moderado»; além disso, o choque militar «fortaleceu a liderança 

do “Movimento”, especialmente do Primeiro-Ministro Gonçalves e do General [Otelo 

Saraiva de] Carvalho que têm uma marcada suspeição em relação aos Estados Unidos, 

uma inclinação para as causas do Terceiro Mundo e uma pronunciada tendência 

“esquerdista”. 

 De resto, a ascensão daqueles que eram considerados em Washington como os 

«líderes “esquerdistas” do MFA» era motivo de especial preocupação, muito em 

particular a «criação de um aparentemente todo poderoso Conselho Superior da 

Revolução» que parecia ter «uma decisiva coloração “esquerdista”, com a 

representação moderada limitada a Costa Gomes»; mas mesmo este último era agora 

questionado, nomeadamente a sua «habilidade para recuperar e liderar os moderados». 

 Outra inquietação primordial residia na questão das eleições e a este respeito 

pensava-se que, não obstante o Conselho da Revolução ter «reafirmado o compromisso 
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do MFA de realizar o sufrágio para a Assembleia Constituinte a 12 de Abril», os 

resultados, «embora não irrelevantes para os desenvolvimentos futuros», eram «menos 

significativos do que o desejado porque os líderes do Movimento das Forças Armadas 

tornaram ainda mais clara a pretensão de governar o País qualquer que fosse o 

resultado». 

 Para reforçar esta preocupação, acreditava-se que a «cena político-partidária» 

estava «em desordem» com os «partidos moderados intimidados». Sobre a coligação 

entre o CDS e o PDC, considerada «importante e potencialmente poderosa», dizia-se 

que esta «podia ser banida pelo MFA» e encontrava-se «debaixo de um forte ataque da 

esquerda por alegada cumplicidade na tentativa de golpe». Já quanto ao PPD, este podia 

tornar-se no «único partido permitido à direita dos socialistas» e, logo, sujeito «a uma 

ainda maior perseguição do que no passado». Relativamente aos socialistas, as 

informações existentes apontavam para que estavam «alarmados e tentados a 

estabelecer um modus vivendi com os comunistas», ainda que «os relatos apontassem 

para que isso não incluísse a apresentação de um candidatura conjunta às eleições». Do 

que não restavam dúvidas era que o PCP, bem como o MDP/CDE, tinham sido os 

grandes beneficiados com o fracasso do 11 de Março pois não só «tiraram particular 

satisfação da reacção do MFA à tentativa de golpe», como podiam «intensificar os seus 

esforços para se identificarem, o mais próximo possível, com o Movimento das Forças 

Armadas e procurar convencer os seus líderes que a cooperação dos comunistas era 

essencial para a implementação do programa do “Movimento”». 

 No plano da política externa, apesar de se registar que «o Conselho da 

Revolução reafirmou a determinação do Governo em cumprir as obrigações e acordos 

internacionais de Portugal», acreditava-se que «as ligações de Portugal à NATO e a 

presença dos EUA nos Açores iam muito provavelmente ser postas em causa». 

 Em matéria económica, referia-se que «os maiores bancos e seguradoras de 

Portugal tinham sido nacionalizados» e que «estas medidas eram exigidas pelo 

comunistas há já algum tempo». 

 Em seguida, procurava-se prever a possível evolução da situação política em 

Portugal, considerando que esta podia seguir três vias. A primeira consistia na 

recuperação política dos moderados, com a subsequente manutenção da orientação 

externa de Portugal ainda que com uma «política interna fortemente socialista». A 

segunda hipótese residia na consolidação completa da posição dos «“esquerdistas” do 

MFA» e no estabelecimento de «um regime militar radical, nacionalista e não 
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comunista, ainda que com o provável apoio destes, à semelhança dos regimes do Peru 

ou Líbia e com uma tendência em direcção ao não-alinhamento». Finalmente, a terceira 

via era a de um «Portugal sob a crescente influência dos comunistas» e deslocando-se 

«em direcção a um regime comunista orientado para o bloco soviético» 

 O primeiro cenário era o mais optimista, mas «as suas chances foram reduzidas 

durante a última semana». Já em relação às outras duas hipóteses muito ia depender «da 

relação entre o grupo militar dominante e os comunistas», por um lado, e «das relações 

entre o PCP e a União Soviética», por outro, sendo estas últimas consideradas 

«tutelares e de apoio» e não de «controlo directo». Aliás, curiosamente, pensava-se que 

Cunhal estava «provavelmente desconfortável com a velocidade com que os oficiais 

“esquerdistas” do movimento agiam para derrubar a ordem social e económica». 

 O memorando abordava em seguida aquelas que eram consideradas do ponto de 

vista do Departamento de Estado as três questões primordiais: a relação de Portugal 

com a NATO, a Espanha e os Açores. 

 Quanto à primeira questão, não era seguro que Lisboa respeitasse os seus 

acordos e tratados internacionais pois «alguns líderes do MFA disseram que o não-

alinhamento devia ser o futuro caminho de Portugal», podendo por isso «procurar 

alterar os laços com a NATO e com os EUA». Por esta razão, equacionava-se mesmo a 

hipótese de «impor medidas de quarentena» ao País e considerava-se a necessidade de 

«usar de forte persuasão junto dos maiores aliados» para impor esta solução uma vez 

que muitos europeus pensavam que «este tipo de medidas podia produzir o pior 

resultado possível em Portugal». 

 No futuro relacionamento de Lisboa com a NATO havia logicamente duas 

possibilidades a equacionar: ou o País saia da NATO ou permanecia na Organização de 

Defesa do Ocidente. Curiosamente, a primeira hipótese parecia preocupar menos 

Washington pois considerava-se que «os danos para os interesses militares da NATO 

em Portugal continental eram toleráveis», residindo apenas «a única grande implicação 

na eventual necessidade do uso dos Açores». Mas se «um Portugal radical» 

permanecesse na Organização – quer participasse nas suas actividades ou ficasse 

apenas com funções políticas – isso podia «colocar um problema sem precedentes para 

a Aliança», com «séria implicações ao nível da sua segurança», mesmo no caso de o 

País ser «colocado de “quarentena” nas actividades militares». O maior receio residia 

na hipótese da permanência de Lisboa na NATO com a exigência de manutenção do 

seu estatuto, ou seja, recusando a exclusão das actividades militares da organização; 
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sobre este cenário o autor do memorando escrevia: «Este caso pode colocar sérias 

dificuldades. Com a participação de um ministro comunista no Governo português, a 

NATO, por iniciativa dos Estados Unidos, reagiu privando Portugal do acesso às 

matérias nuclear. Com um Portugal mais radical, procurando permanecer como um 

membro com plenos direitos, a NATO vai provavelmente reagir ao longo do tempo 

procurando ir mais longe na ostracização do papel português. Lisboa pode ser excluída 

de um exercício de planeamento ou das actividades de intelligence. Em qualquer caso, 

os aliados vão ser confrontados com a perspectiva de terem de julgar a participação de 

um membro nas actividades da NATO pela sua política interna. Este será um novo e 

desconfortável papel para os aliados, pode dividi-los e sujeitar a Aliança a críticas». 

 Em relação a Espanha, apesar de se dar como certo que «a continuação da 

instabilidade em Portugal» aumentava «o potencial de tensão entre os dois governos», 

acreditava-se que o executivo espanhol ia «manter a sua política de relações correctas 

com Lisboa», evitando acções que podiam sugerir «uma intervenção espanhola». 

Porém, não se excluía totalmente o cenário de «um envolvimento espanhol nas 

actividades relacionadas com Portugal», o que podia ser «embaraçoso para os Estados 

Unidos e outros aliados». Num extremo, equacionava-se mesmo o caso de «uma acção 

militar espanhola oficial contra Portugal», o que colocava o sério problema «suscitado 

pelo artigo V do Tratado do Atlântico Norte, segundo o qual um ataque contra um 

membro é considerado um ataque contra todos». 

 Finalmente, sobre a terceira questão considerada primordial – os Açores –, ainda 

que sem concretizar o documento recomendava que os EUA «se concentrassem nas 

diferentes alternativas existentes no relacionamento dos Açores com Portugal 

Metropolitano mais compatíveis com os interesses norte-americano». A este respeito, e 

sintomaticamente, acrescentava-se que «apesar dos comentário dos partidos açorianos» 

havia «poucas possibilidades de um movimento independentista ter sucesso» e 

desaconselhava-se que Washington encorajasse esse tipo de grupos, devendo «qualquer 

plano para os Açores ser tratado directamente com o regime de Lisboa». 

 No plano das hipóteses de actuação por parte de Portugal relativamente ao 

acordo de utilização da base das Lajes, embora não se excluísse que Lisboa optasse 

apenas por adiar as negociações, consideravam-se também dois outros cenários: 

«Portugal reatar as negociações em breve adoptando uma posição muito dura, 

recusando o uso da base para acções no Médio Oriente; Portugal decidir pôr termo às 

negociações e pedir aos EUA para saírem». Fosse qual fosse a atitude do Governo 
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português, aconselhava-se a Administração norte-americana a «analisar rapidamente o 

valor da Base das Lajes e decidir se algumas das suas operações podiam ser transferidas 

para outra base se isso fosse requerido». 

 A última parte deste importante documento era consagrada aos objectivos dos 

Estados Unidos e às possíveis linhas de acção para Portugal consoante a evolução dos 

acontecimentos. 

 Quanto ao principal objectivo ele era claro: «fortalecer as forças centristas que 

ainda restam». Mas se esse esforço falhasse, preconizava-se a adopção de medidas que 

permitissem «no mínimo limitar os danos, no máximo reverter o que foi feito» dentro 

de um quadro alargado de opções distintas no seu sentido e alcance pois dependiam da 

evolução da situação portuguesa: «pressão diplomática; mais assistência económica 

para ajudar os portugueses a lidar com os crescentes problemas que as suas próprias 

políticas vão provavelmente criar; sanções destinadas a enfraquecer ainda mais a 

economia portuguesa (melhor aplicadas em concertação com os principais aliados 

europeus ocidentais); mobilização da opinião internacional contra o abandono por 

Portugal do caminho da democracia; ajuda militar e, talvez, um papel mais avançado na 

NATO de modo a fortalecer os laços dos militares portugueses com o Ocidente; 

restringir a participação de Portugal na NATO mesmo se Lisboa desejar mantê-la». 

Todavia, estas medidas eram meras hipóteses a serem consideradas para o 

futuro e de acordo com o pulsar da revolução portuguesa; no imediato, recomendavam-

se algumas linhas de acção relativamente moderadas, tais como: «A)Instruir Carlucci 

para expressar a Costa Gomes, em termos duros, a nossa preocupação com os 

desenvolvimentos e particularmente com a possibilidade de as eleições portuguesas 

excluírem os principais elementos do centro; B)Pedir ao Reino Unido, à RFA, à França, 

à Itália, à Holanda e à Bélgica que enviem mensagens semelhantes; C)Colocar ao Reino 

Unido, à RFA e à França a questão de se iniciar um processo de consultas ao mais alto 

nível sobre Portugal, com o objectivo de: discutir várias alternativas e implicações do 

papel de Portugal na NATO; estabelecer um mais ou menos comum conjunto de 

perspectivas entre as principais potências ocidentais e desenvolver as vias pelas quais 

estas podem ser transmitidas a Portugal de modo a ter a maior influência; D)Autorizar o 

Embaixador [David] Bruce para dar início a discussões informais no seio da NATO 

com o Reino Unido, a RFA e a França; E)Encorajar os líderes socialistas europeus, 

incluindo até os suecos, a usar os seus bons ofícios para aconselhar moderação em 

Lisboa e alertar para as consequências em caso contrário; F)Deixar claro aos soviéticos, 
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brevemente e a alto nível, que devem abster-se de se envolverem em Portugal; 

G)Iniciar estudos entre agências sobre os Açores, incluindo alternativas militares; 

H)Iniciar imediatamente consultas com líderes–chave do Congresso para informá-los 

da situação portuguesa e estimular declarações públicas de preocupação». 

Caso todas estas medidas falhassem e se a deriva à esquerda em Portugal 

continuasse independentemente do que os Estados Unidos fizessem entretanto, 

equacionavam-se três medidas extrema preferenciais: «Sanções económicas (quer 

unilateralmente, quer através de medidas tomadas com os aliados); Pôr termo ao papel 

activo de Portugal na NATO; Uma acção concertada com a Espanha.1 

 Apesar deste memorando constituir essencialmente um estudo prospectivo e 

existirem muitos trabalhos desta natureza na complexa burocracia dos organismos 

governamentais norte-americanos que nunca chegam a transformar-se numa verdadeira 

política, ele merece uma atenção especial uma vez que permite um conjunto de 

conclusões importantes que estão para além do facto de as suas recomendações 

chegarem ou não a ser aprovadas. Em primeiro lugar, ele confirma o que temos vindo a 

afirmar acerca do profundo pessimismo instalado em Washington a seguir ao 11 de 

Março chegando a afirmar que «Portugal deslocou-se bruscamente em direcção a uma 

ditadura militar de esquerda», podendo mesmo este regime dominado pelas Forças 

Armadas, sob a crescente influência do PCP, mover-se «em direcção a um regime 

comunista orientado para o bloco soviético». Em segundo lugar, ele demonstra a 

crescente dureza da política preconizada para o País, admitindo desde logo a imposição 

de «medidas de “quarentena”» a Lisboa e, num extremo, sanções económicas, a 

exclusão da NATO ou «uma acção concertada com a Espanha». Em terceiro lugar, ele 

revela que a primeira linha de preocupação vai para os efeitos da revolução portuguesa 

ao nível da Aliança Atlântica, sobretudo no caso da permanência de «um Portugal 

radical» na Organização, o que é entendido como «um problema sem precedentes» com 

«sérias implicações ao nível da segurança» da NATO. Em quarto lugar, ele demonstra 

que o Governo dos EUA está apostado numa maior cooperação com os aliados 

europeus ocidentais, muito em especial com a RFA, o Reino Unido e a França, de 

molde a «estabelecer um mais ou menos comum conjunto de perspectivas entre as 

principais potências ocidentais e desenvolver as vias pelas quais estas podem ser 

transmitidas a Portugal de forma a ter a maior influência». Em quinto lugar, ele revela 

                                                 
1«Memorandum from Sonnenfeldt to the Secretary. Portugal: Courses of Action»,  s.d, FOIA 
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que Washington pretende agir diplomaticamente junto da URSS, «brevemente e a alto 

nível», deixando claro que Moscovo deve «abster-se de se envolver em Portugal». 

Finalmente, ele demonstra um crescente pessimismo em relação às negociações sobre 

os Açores ao ponto de aconselhar a Administração Ford a «analisar rapidamente o valor 

da Base das Lajes e decidir se algumas das sua operações pode ser transferida para 

outra base». 

 Cumpre sublinhar uma vez mais que este estudo não se destinava a produzir 

imediatamente resultados, mas antes a antecipar um conjunto de linhas de acção 

possíveis para o caso da situação em Portugal atingir um ponto intolerável para os 

interesses norte-americanos. E as informações recebidas pouco tempo depois não eram 

tranquilizadoras: a 26 de Março tomou posse o IV Governo Provisório com uma 

composição que denunciava novamente a ascensão de Vasco Gonçalves e da esquerda 

revolucionária. 

 Na realidade, a característica mais saliente deste novo executivo era o maior 

controlo exercido pelos “gonçalvistas” que não só garantiam a maioria dos ministros 

militares como reforçavam o número de elementos civis próximos do Primeiro-

Ministro. Também o PCP saia vitorioso ao ampliar a sua representação directa para 

duas pastas e ao ver o seu “satélite” MDP/CDE reentrar para o Governo e logo com 

dois lugares-chave. Já o PS perdia influência ao ficar reduzido a dois ministérios, sendo 

ainda Mário Soares afastado dos Negócios Estrangeiros. Finalmente, saiam do 

executivo vários elementos moderados como Vítor Alves, Costa Brás, Rui Vilar e 

Maria de Lurdes Pintasilgo. 

 No discurso de tomada de posse, Vasco Gonçalves não deixou dúvidas quanto 

ao caminho que ia ser seguido pelo IV Governo Provisório e este era o preconizado 

pelo Partido Comunista; de entre as medidas imediatas a implementar constavam a 

reestruturação da banca nacionalizada, a organização das empresas privadas 

controladas pelos Estado e o prosseguimento da nacionalização dos sectores básicos da 

economia.2 

  

 

 

 

                                                 
2Vasco Gonçalves, Discursos…, ob. cit., pp.185-88 
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Quadro 4 

IV Governo Provisório 

(26/3/75 – 8/8/75) 

 
Primeiro-Ministro                                           Ministro da Defesa Nacional 

Vasco Gonçalves (Militar)                               Silvano Ribeiro (militar) 

Ministros sem Pasta                                      Ministro da Coordenação Interterritorial       

Álvaro Cunhal (PCP)                                       António de Almeida Santos (ind.) 

Pereira de Moura (MDP/CDE)                       Ministro da Comunicação Social 

Mário Lopes Soares (PS)                             Jorge Correia Jesuíno (Militar) 

Joaquim Magalhães Mota (PPD)                   Ministro do Equipamento Social e Ambiente Ministro dos 

Negócios Estrangeiros         José Augusto Fernandes (Militar) 

Ernesto Melo Antunes (Militar)                       Ministro da Agricultura e Pescas 

Ministro da Justiça                                       Fernando Oliveira Batista (ind.) 

Francisco Salgado Zenha (PS)                       Ministro dos Transportes e Comunicações 

Ministro da Coordenação Económica        Álvaro Veiga de Oliveira (PCP) 

Mário Murteira (ind.)                                        Ministro da Educação 

Ministro das Finanças                                  José Emílio da Silva (militar) 

José Joaquim Fragoso (MDP/CDE)                Ministro do Trabalho 

Ministro do Comércio Externo                    José da Costa Martins (Militar) 

José Silva Lopes (ind.)                                   Ministro dos Assuntos Sociais 

Ministro da Indústria                                    Jorge Sá Borges (PPD) 

João Cravinho (ex-MES)    

Ministro da Administração Interna                                                            

Arnão Metello (Militar) 
 

Quatro dias antes de tomada de posse do IV Governo Provisório, Carlucci 

avisou Washington que o novo executivo ia «ter quase de certeza uma maioria de 

esquerda» e que esta ia «apoiar o Primeiro-Ministro Vasco Gonçalves» cuja posição 

política era «substancialmente à esquerda dos seus colegas e com tendência para estar 

próximo da linha do MDP». O Embaixador informou ainda o seu governo que vários 

anteriores ministros «do campo moderado» iam ser excluídos, tais como «Costa Brás, 

Vítor Alves, Maria de Lurdes Pintasilgo, Silva Lopes e Rui Vilar» e que Salgado Zenha 

só permanecia porque «o PS ameaçou sair em grupo caso Zenha fosse excluído»; Já 

Mário Soares ia ser substituído nos Negócios Estrangeiros por Melo Antunes, sendo 

que este último era «anteriormente considerado um “esquerdista radical” e agora uma 

espécie de moderado». Mas apesar destas más notícias acerca da viragem à esquerda do 
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Governo Provisório, o diplomata acreditava que este ia «adiar mais medidas radicais de 

forma a consolidar e digerir o controlo efectivo da economia representado pela 

nacionalização dos bancos».3 

Para agravar, pela mesma ocasião, Helmut Schmidt telefonou a Gerald Ford 

para o informar que «estava extremamente preocupado com o curso dos acontecimentos 

em Portugal» pois «tinha ouvido que estava iminente uma remodelação governamental 

e que iam ser dados postos-chave a vários comunistas, incluindo o ministério do 

interior.4 

Estas notícias preocupantes provocaram uma rápida e dura reacção da 

Administração norte-americana. Assim, no próprio dia 26 de Março, Henry Kissinger 

aproveitou uma conferência de imprensa para denunciar que «o Movimento das Forças 

Armadas» era «substancialmente dominado por oficiais de esquerda» e tinha nomeado 

um novo governo no seio do qual «os comunistas e os seus aliados dominavam muitos 

dos principais ministérios», avisando ainda que essa era uma evolução que suscitava 

«questões nos Estados Unidos quanto à sua orientação para a NATO e para Portugal».5 

 Ao mesmo tempo que prevenia publicamente Lisboa quanto às consequências 

da deriva comunista, o Secretário de Estado enviava uma carta pessoal a Costa Gomes 

dizendo-lhe que «os Estados Unidos estavam em contacto com os seus aliados da 

NATO para uma análise conjunta da situação portuguesa», o que em linguagem 

diplomática significava que a posição do País no seio da Aliança Atlântica podia ser 

revista.6 

 De resto, por esta ocasião, Henry Kissinger começou a insistir na necessidade de 

Portugal ser excluído da NATO. Isso mesmo foi defendido de modo inequívoco pelo 

Secretário de Estado durante a conversa que manteve com o Presidente Ford na manhã 

de 27 de Março em que um dos assuntos abordados foi o encontro dos dois dirigentes 

norte-americanos com Willy Brandt, agendado para esse mesmo dia e dominado pelos 

acontecimentos portugueses. Segundo as informações recebidas em Washington, 

Brandt ia insistir na visão europeia para Lisboa – garantir a realização de eleições livres 

e justas e impedir uma tomada de poder pelos comunistas –, sendo que, na sua opinião, 

para isso «os portugueses precisavam de algum dinheiro». Comentado esta posição do 

                                                 
3«Lisbon, 1631, March 22, 1975», FOIA 
4«Outgoing Telegram, 064668, March 21, 1975», GFL, PCF, Caixa 11 
5Department of State Bulletin, Vol. LXXII, nº 1868, April 14, 1975, p.468 
6Portugal in Transition, a Report by Senator Mike Mansfield, US Senate, 94th Congress, 1st Session, 
September 1975, Washington DC, Government Printing Office, 1975, p.780  p.11 
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político alemão federal, Kissinger afirmou que os EUA deviam estar disponíveis para 

conceder financiamento às forças portuguesas moderadas, podendo disponibilizar 

imediatamente «100 mil dólares através da Ava Foundation», porém, acrescentou que 

se podia ter «as duas coisas» - eleições e impedir a tomada de poder pelos comunistas – 

e «perder à mesma o País» pois o PCP ia «governar através do MFA». Para ele a 

questão primordial era outra e consistia em definir o que os Estados Unidos deviam 

fazer «se um Governo deste tipo quisesse ficar na NATO» com inevitáveis 

«consequências em Itália e na França»; e a sua resposta era clara: - «Provavelmente 

temos que “atacar” Portugal qualquer que seja o resultado final e expulsá-lo da 

NATO».7 

 Foi justamente esta linha dura que os dirigentes norte-americanos defenderam 

durante a conversa com Willy Brandt. No memorando elaborado pelo Secretário de 

Estado para Gerald Ford destinado justamente a preparar o encontro com o líder 

socialista alemão podia ler-se na parte consagrada aos assuntos a abordar: «1.Estamos 

muito preocupados com a viragem para a extrema–esquerda da política portuguesa; 2.A 

futura participação de Portugal na NATO é uma matéria de séria preocupação. Não 

podemos aceitar a participação de um Governo controlado pelos comunistas nas 

deliberações estratégicas e políticas da Aliança; 3.É igualmente difícil pôr muita 

esperança nas eleições de 25 de Abril tendo em consideração que o Partido Democrata 

Cristão foi banido, as restantes forças estão a ser intimidadas e os militares deixaram 

claro que o verdadeiro poder reside no Movimento das Forças Armadas e no Conselho 

da Revolução; 4.A remodelação no Governo de 25 de Março mostra o movimento 

contínuo para a esquerda e a remoção de Mário Soares, o líder socialista, dos Negócios 

Estrangeiros ilustra graficamente essa tendência».8 

 Ás 11h da manhã do dia 27 de Março, Ford e Kissinger encontraram-se com 

Willy Brandt para lhe transmitir estes pontos de vista e nem os esforços do líder 

socialista para passar uma imagem mais optimista da realidade portuguesa foram 

suficientes para demover os dirigentes dos Estados Unidos. Segundo Brandt não se 

tinha ido «tão longe quanto se podia esperar» na formação do novo Governo e mesmo a 

passagem de Soares dos Negócios Estrangeiros para ministro sem pasta podia ser 

favorável pois permitia-lhe «estar em campanha eleitoral»; para ele o essencial era «não 

desistir» e «dar apoio moral e material» às forças “democráticas”, o que, como 

                                                 
7«Memorandum of Conversation», March 27, 1975, GFL, NSA, Caixa 10 
8«Memorandum from Henry A. Kissinger for the President», March 27, 1975, GFL, PCF, Caixa 10 
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confessou, já estava a ser feito por alemães e suecos.9 Mas o Presidente e o Secretário 

de Estado americanos não partilhavam do optimismo moderado do ex-chanceler da 

RFA; para Ford os militares podiam estar «sob o controlo dos comunistas», uma vez 

que «Cunhal era muito hábil», e toda a realidade portuguesa ia «complicar a situação 

dos aliados na NATO»; também para Kissinger a questão essencial residia na Aliança 

Atlântica pois era impensável «os representantes portugueses terem acesso à 

informação secreta relativa às negociações MBFR entre os EUA e a URSS».10 

 Este encontro serviu ainda para Willy Brandt entregar a Gerald Ford uma 

mensagem pessoal de Mário Soares que traçava um quadro sombrio da situação 

portuguesa e apelava ao apoio dos EUA ao PS. Dizia ela: «a situação em Portugal é 

séria e a democracia está em risco; os socialistas portugueses estão a chegar a um ponto 

de desespero e contam com a assistência dos Estados Unidos; o golpe de 11 de Março 

foi encenado para servir os interesses dos comunistas; o Movimento das Forças 

Armadas está sob a influência dos comunistas; as eleições de 25 de Abril vão ser 

realizadas numa maneira que vai servir para intimidar as forças política moderadas».11 

 

2.«Vacina» ou «Apoio às forças democráticas» 

 A posição dura de Henry Kissinger para o regime português e a sua defesa do 

crescente isolamento do País no seio da NATO não eram partilhadas pelo Embaixador 

em Lisboa; acto contínuo, desenvolveu-se a seguir ao 11 de Março um conflito entre 

ambos que se foi progressivamente agudizando ao ponto de se transformar, nas palavras 

do próprio Secretário de Estado, «numa disputa no seio do Governo dos Estados 

Unidos».12  

 As declarações públicas do responsável pela política externa dos EUA, como 

por exemplo as proferidas na já mencionada conferência de imprensa de 26 de Março, 

bem como as informações fornecidas à imprensa pelo Departamento de Estado 

relativamente à ostracização de Portugal na NATO foram os detonadores deste conflito 

                                                 
9Disse Willy Brandt: - «A última informação que tenho é que o novo Governo foi formado mas eles não 
foram tão longe quanto que se podia esperar. Soares, com quem nós socialistas estamos associados, 
contínua do Executivo, como ministro sem Pasta, pelo que pode estar em campanha eleitoral. (…) Não 
devemos desistir. A questão é: que tipo de apoio moral e material conseguimos dar. Nós fizemos alguma 
coisa. Os alemães fizeram-no, assim como os Suecos», «Memorandum of Conversation», March 27, 
1975, GFL, NSA, Caixa 10 
10Idem. Kissinger referia-se às negociações conhecidas por Mutual Balanced Forces Redution à época 
em curso entre Washington e Moscovo  
11«Memorandum from Henry A. Kissinger for the President», March 27, 1975, GFL, PCF, Caixa 10 
12Henry Kissinger, Anos de Renovação…, ob. cit. p.559 
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em torno de duas concepções antagónicas sobre a linha política a seguir para a 

revolução portuguesa. 

 A 27 de Março, o The New York Times publicou um artigo de David Binder 

revelando que, segundo «três altos funcionários norte-americanos», a «Administração 

Ford e vários outros aliados da NATO estavam a considerar impor uma espécie de 

quarentena a Portugal no âmbito da Aliança Atlântica»; concretizando, a notícia citava 

um das fontes: «vamos ter que negar-lhes o acesso a documentos secretos e exclui-los 

das reuniões da NATO». Ainda neste número do jornal apareciam referidas as palavras 

do Secretário da Defesa, James Schlesinger, para quem era necessário «tomar algumas 

medidas simbólicas de forma a marginalizá-los na NATO sem os expulsar».13 

 Cinco dias depois, Carlucci reagiu a estas informações de modo veemente. Num 

telegrama enviado para Washington dizia concluir pelos relatos da imprensa que a 

NATO estava a considerar impor uma espécie de quarentena a Portugal, o que, de resto, 

ia no sentido indicado pela correspondência anteriormente trocada entre o 

Departamento de Estado e a Embaixada na qual o primeiro indicava estar a considerar a 

adopção de «medidas de segurança adicionais contra Portugal no âmbito da NATO». O 

diplomata alertava então que a estratégia de isolar o País na Organização de Defesa do 

Ocidente como forma de influenciar os acontecimentos em Lisboa era contraproducente 

e apenas podia jogar a favor dos comunistas; escreveu ele de modo inequívoco: 

«ostracizar ou colocar Portugal de quarentena na NATO vai ser entendido como um 

ataque ao novo Governo, uma interferência nos assuntos internos, e vai resultar num 

cerrar de fileiras. Mesmo medidas menores vão ser entendidas à mesma luz. (…) O 

Governo português vai reagir emocionalmente a todos os “socos” que receber da 

NATO e os comunistas vão estar mesmo ao lado para apresentar as suas condolências». 

Indo mais longe, avisava que «outras formas de pressão, incluindo declarações 

públicas», podiam «produzir o mesmo efeito indesejável» e concluía que por muito que 

os EUA desejassem, não existia pressão, «a não ser um altamente improvável acto de 

violência bem sucedido», que levasse o executivo de Vasco Gonçalves a «livrar-se ele 

próprio de Cunhal e do PCP». Em sentido exactamente contrário, o Embaixador 

pensava que, em vez de se esforçarem por isolar Lisboa na Aliança Atlântica, os 

Estados Unidos deviam «tentar expandir os contactos militares da NATO com 

Portugal» pois «mesmo os oficiais portugueses mais nacionalistas desejavam alguma 

                                                 
13The New York Times, 27 de Março de 1975 
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forma de ligação à Organização». Carlucci aconselhava ainda Washington a apostar nas 

questões que podiam «produzir uma reacção positiva», sendo a mais importante de 

todas «as eleições livres e justas»; e a este respeito acrescentava: «Enquanto a 

institucionalização do MFA significa que as eleições serão pouco mais do que a 

expressão da vontade popular, tal expressão, assumindo que as sondagens são 

razoavelmente exactas, pode ser uma forma mais eficaz do que a aliança existente entre 

o MFA e o PCP. Soares compreende isto e é essa a razão pela qual ele está a mobilizar 

os seus amigos alemães na questão das eleições».14 

 O Departamento de Estado respondeu imediatamente ao seu Embaixador em 

Lisboa e apesar do esforço conciliador de Helmut Sonnenfeldt e Arthur Hartman era 

indisfarçável a existência de profundas divisões no seio do Governo dos EUA acerca da 

política a seguir para Portugal. No documento enviado para Carlucci afirmava-se que os 

assuntos relacionados com a NATO iam «provavelmente ser adiados até depois das 

eleições»; porém, adicionava-se que «o problema básico» era «se um regime dominado 

pelos comunistas ou pela extrema-esquerda tinha lugar na Aliança Atlântica». Para os 

dois altos funcionários da diplomacia norte-americana «não se tratava tanto de fazer 

pressão para mudanças em Portugal, mas mais de saber se a NATO podia continuar a 

existir com membros comunistas ou próximos deles», o que estava «também 

relacionado com potenciais desenvolvimentos em Itália».15 

A 10 de Abril, o conflito entre Kissinger e Carlucci subiu de tom e tornou-se 

público. Nessa ocasião, o The Washington Post publicou uma notícia baseada em fontes 

do Departamento de Estado segundo a qual, numa reunião com o seu staff, o Secretário 

de Estado queixou-se que «Carlucci não estava a corresponder à reputação de 

diplomata agressivo que ia expulsar os comunistas do Governo» e perguntou aos seus 

colaboradores: - «quem me vendeu Carlucci como um tipo duro?».16 

A divulgação das afirmações de Kissinger era um golpe na credibilidade do 

Embaixador pois, para efeitos públicos, o diplomata tinha perdido a confiança do 

Governo dos EUA. E nem as instruções dadas pelo responsável pela política externa 

norte-americana ao porta-voz do Departamento de Estado para fazer uma «declaração 

forte» em resposta ao «mal intencionado artigo do The Washington Post», nem o 

                                                 
14«Lisbon, 1844, April 1, 1975», GFL, PCF, Caixa 11 
15«Outgoing Telegram, 075010, April 3, 1975», GFL, PCF, Caixa 11 
16The Washington Post, 10 de Abril de 1975. Na entrevista que nos concedeu Alan Lukens confirmou a 
veracidade da notícia do The Washington Post, afirmando ainda ter estado presente no encontro na 
qualidade de note taker. Entrevista a Alan Lukens, Washington D.C., 14.7.2005 
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telegrama que enviou para Lisboa a dizer que a notícia era «uma total invenção» e que 

Carlucci «tinha a sua total e incondicional confiança, bem como a do Presidente», 

foram suficientes para esconder esta disputa no seio da Administração Ford. 

De resto, a existência do conflito foi posteriormente reconhecida, e justificada, 

por ambos os protagonistas. Nas suas memórias, Henry Kissinger escreveu a este 

respeito: «Quando o governo conservador autoritário foi deposto, em Abril de 1974, 

recomendei um programa de auxílio através do empréstimo de 20 milhões de dólares, 

num gesto favorável à democratização. Á medida que se sucediam governos cada vez 

mais à esquerda, a questão era saber se se devia prosseguir com esta ajuda, para já não 

falar em aumentá-la. O Embaixador Carlucci era a favor da continuação da ajuda ao 

Governo radical, defendendo a teoria de que os moderados iam beneficiar, de algum 

modo, pela nossa demonstração de boa vontade. Tinha sido eu a insistir na nomeação 

de Carlucci para a embaixada em Lisboa, e levei os seus pareceres muito a sério. 

Porém, a verdade é que, inicialmente, houve uma divergência entre nós. Não via como 

é que os moderados podiam sair reforçados com a concessão de ajuda a radicais, e 

defendi que ela se mantivesse em níveis modestos, até que os radicais fossem 

erradicados do governo, de forma a que os dirigentes democráticos pudessem ficar com 

o crédito pelo aumento da ajuda».17 Também Carlucci confessou a existência de 

problemas, mas sublinhou o facto de terem acabado por chegar a um acordo: «Com 

certeza que tivemos divergências de pontos de vista, mas foram completamente 

ultrapassadas. Ele [Kissinger] tinha uma perspectiva global; eu tinha um problema 

concreto para resolver. Houve algumas trocas de palavras duras, mas acabámos por 

chegar a um acordo no sentido de que seria dada uma hipótese à política por mim 

recomendada. Alcançado esse acordo, deu-me todo o seu apoio.18 

 A disputa entre o Secretário de Estado e o Embaixador em Lisboa consistiu em 

substância num confronto entre duas escolas de pensamento nos EUA acerca da política 

a levar a cabo em Portugal. A primeira, conhecida por «Teoria da Vacina», foi 

sobretudo preconizada por Henry Kissinger; a segunda, designada de «Apoio às forças 

democráticas», foi defendida por Frank Carlucci. Como se escreveu num documento da 

Academia Americana de Diplomacia: «A escola de pensamento dominante em 

Washington era a de que Portugal estava perdido para o comunismo e devia ser isolado, 

servindo assim de lição a outros que pudessem estar tentados a seguir o mesmo 

                                                 
17Henry Kissinger, Anos de Renovação…, ob. cit., p.559 
18Frank Carlucci, «The View from US Embassy»…, ob. cit., pp.210-11 
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caminho. Era a chamada «Teoria da Vacina». A outra escola, articulada por Stuart Nash 

Scott, o antecessor de Carlucci em Lisboa, era a de que Portugal não estava 

irrevogavelmente perdido e que devia ser–lhe prestado um paciente apoio».19 

 A «Teoria da Vacina» resultou directamente da percepção existente em alguns 

círculos da Administração Ford, cujo expoente máximo era o Secretário de Estado, de 

que Portugal estava perdido para o Ocidente, ou porque se ia tornar num País comunista 

alinhado com o bloco soviético, ou numa ditadura militar, sob forte influência do PCP, 

com uma política externa não-alinhada. Partindo desta avaliação e das suas implicações 

para o futuro da Europa do Sul e para a NATO, acreditou-se que Lisboa devia ser 

isolada no seio da Aliança Atlântica; deste modo, evitava-se que constituísse um 

problema de segurança para a Organização de Defesa ocidental, ao ficar sem acesso às 

suas informações classificadas, ao mesmo tempo que um Portugal marginalizado, 

empobrecido e periférico servia de «vacina» para o resto do flanco sul europeu, ou seja, 

um exemplo a não ser seguido por Itália, França, Espanha e mesmo Grécia. 20 

 A síntese do pensamento de Henry Kissinger pode ser encontrada nas suas 

próprias palavras durante um encontro realizado a 30 de Abril de 1975 com os mais 

altos dirigentes do Departamento de Estado que, pela sua importância, transcrevemos 

aqui parcialmente: 

«The Secretary: - Sobre Portugal. Devo dizer-lhes que estou num “comprimento de 

onda” totalmente diferente do de Carlucci. Não encontro nenhum conforto em qualquer 

governo dominado pelos comunistas na Aliança da NATO. Não vejo nenhuma razão 

para concordar que é bom haver na NATO um Governo que olha para a Argélia em 

busca de ideologia. 

Sonnenfeldt: - Tenho reservas semelhantes. Soares e os seus colegas são um bando de 

moles. A situação não mudou, mas o que mudou foram as nossas opções porque não 

podemos agora convencer outros na Europa de que devem tomar medidas para isolar 

Portugal. 

The Secretary: Estou muito preocupado com isto. Se as coisas continuarem como estão 

vamos estar fora da Europa em dez anos. Se permitirmos que este tipo de coisas 

continue na NATO, isso vai inevitavelmente revolucionar a política na Europa e vai 

                                                 
19First Line of Defense…, ob. cit. p.1. Tal como o texto afirma a política de apoio às forças democráticas 
foi inicialmente defendida pelo Embaixador Stuart Nash Scott 
20A este respeito, Carlucci afirmou que «existiram vários relatórios sugerindo que Kissinger tinha 
desistido de Portugal e que preconizava que se devia isolar o País para que este servisse como um 
exemplo para os outros países da NATO». Entrevista a Frank Carlucci, Washington D.C., 26.10.2004 
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começar na Itália. Não consigo deixar de pensar que é muito pior ter a actual situação 

em Portugal do que uma completa tomada do poder dentro do modelo da 

Checoslováquia. Se fosse na América Latina e tivéssemos o mesmo tipo de problema 

teríamos mais espaço de manobra, mas em Portugal e na NATO… 

Sonnenfeldt: - E as opções para levar a cabo políticas diferentes são agora praticamente 

nulas. 

The Secretary: - Porque é que não conseguimos transmitir a ideia de que quanto mais 

moderados eles forem na política externa mais eficazes eles serão. Afinal de contas, que 

opções têm eles? Se ficarem fora da NATO quem vai preocupar-se com eles? Mas se 

ficarem na NATO têm hipótese de afectar o modo como toda a organização funciona. 

Mais uns poucos “Portugais” e simplesmente não temos mais NATO. Não é tanto o que 

Portugal vai fazer, mas o simbolismo. 

Sonnenfeldt: - Mas não há um Governo na Europa que esteja disposto a seguir uma 

política de exclusão relativamente a Portugal. 

The Secretary: - Então, em dez anos vamos estar fora da Europa. Em cinco anos vamos 

ter a mesma coisa na Grécia e em Itália. Vocês vão ver, Karamanlis vai ser o próximo 

Kerensky. Então, em 1977, vamos ter eleições em França com uma coligação entre 

socialistas e comunistas e o mesmo pode acontecer lá. Na Grã – Bretanha, a situação é 

pior do que aparenta. No Partido Trabalhista têm um bando de moles e tudo vai 

terminar numa forma mais elegante de neutralismo. A Europa e a NATO podem estar 

acabadas. E a Europa Comunitária vai encontrar o seu futuro no anti–americanismo. O 

que a Alemanha vai fazer, não sei. Mas a NATO pode simplesmente tornar-se numa 

aliança entre os EUA e a Alemanha».21 

 Percebe-se através deste documento inédito que Henry Kissinger equacionava 

seriamente a hipótese de Portugal fica «fora da NATO». E, como veremos mais 

adiante, empenhou-se em convencer os aliados europeus a aceitar esta visão para a 

revolução portuguesa, fazendo-o sobretudo no contexto da Cimeira da NATO em 

Bruxelas de finais de Maio de 1975. Todavia, as suas intenções depararam-se com a 

oposição da Europa Ocidental, bem como do seu Embaixador em Lisboa, acabando por 

nunca se concretizarem.  

  Em sentido exactamente oposto, a política de apoio às forças democráticas 

portuguesas defendida por Stuar Nash Scott, primeiro, e Frank Carlucci, depois, partia 

                                                 
21«Memorandum of Conversation», April 30, 1975, NA, SDR, Entry 5339, Caixa 11 
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do pressuposto de que Portugal não estava condenado a tornar-se um País comunista, 

logo, não só não devia ser excluído do Ocidente, como este se devia empenhar em 

prestar auxílio a Lisboa, sobretudo às forças moderadas internas que se opunham ao 

PCP. 

 Num texto publicado numa obra do Departamento de Estado o próprio 

diplomata explicou a sua perspectiva, começando justamente por referir que 

considerava pouco provável uma tomada do poder pelos comunistas: «Quando era 

embaixador americano em Lisboa pareceu-me que uma tomada do poder pelos 

comunistas não era muito provável por várias razões. A mais óbvia era pura geografia. 

Portugal não tinha uma fronteira comum com um país comunista. Em segundo lugar, 

uma percentagem muito pequena do comércio externo português, apenas 3 a 5 por 

cento, era com países comunistas; a maior parte das suas trocas comerciais era feita 

com a Europa. Em terceiro lugar, havia a ligação à NATO que, apesar de todos os 

problemas que suscitou, teve um impacto decisivo sobre a atitude e o sentido de 

profissionalismo dos militares portugueses. Em quarto lugar, havia a estrutura de 

propriedade privada ao nível agrícola (…). E, mais importante de tudo, havia a Igreja».  

 Em seguida, e como consequência lógica desta visão, Carlcucci, defendeu que 

se devia apoiar a esquerda não comunista, quer militar, quer civil, sobretudo os 

elementos moderados do MFA e o PS, em estreita colaboração com a NATO e com a 

Igreja; em simultâneo, os EUA deviam resistir à tentação de apoiar a direita mais 

conservadora. Escreveu ele: «Em face da estratégia de linha dura [do PCP], a tentação 

óbvia para qualquer decisor político americano era a de trabalhar com os elementos 

mais conservadores, nomeadamente com os da direita. Porém, se observássemos a 

estrutura social portuguesa, esse sector não parecia oferecer quaisquer oportunidades. 

Na realidade, o apoio a esse sector seria um significativo handicap (…). A revolução 

portuguesa não foi um golpe de Estado, foi uma revolução, e tínhamos que tratá-la 

como tal. O único grupo lógico com que devíamos trabalhar era a esquerda não 

comunista. Trabalhando com eles, quer no campo militar, quer com o Partido 

Socialista, trabalhando em ligação com a NATO e trabalhando com a Igreja, era a 

melhor oportunidade». 

 Paralelamente a este apoio às forças “democráticas” político–militares internas, 

o Embaixador sustentou que Washington devia dar sinais de simpatia com a transição 

portuguesa, sobretudo através de um duplo apoio: a implementação de um programa de 

ajuda económica ao País; o auxílio à modernização das Forças Armadas e a promoção 
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da sua integração nas estruturas da NATO de modo a restaurar o sentido de 

profissionalismo dos militares portugueses. Sobre a dimensão económica escreveu 

Carlucci: «Com o nosso programa de ajuda económica fomos capazes de transmitir 

uma imagem de simpatia e apoio às aspirações sociais de Portugal em áreas como a 

habitação e a saúde». Já relativamente às medidas destinadas às Forças Armadas 

testemunhou: «Na área do apoio militar, concebemos a ideia de uma brigada portuguesa 

destinada a contribuir para a NATO, ajudando assim a restaurar o sentido de 

profissionalismo dos militares portugueses».22 

 Em síntese, o pensamento do Embaixador norte-americano era que Portugal 

podia tornar-se um País democrático, à semelhança dos seus vizinhos ocidentais, desde 

que os Estados Unidos e a Europa não abandonassem Lisboa e, pelo contrário, 

apoiassem não só o Governo português como as forças “democráticas” internas, 

políticas e militares. E como veremos mais adiante, Carlucci desempenhou um papel 

decisivo no auxílio fornecido por Washington aos partidos que se opunham ao PCP, 

sobretudo o PS, bem como aos elementos “moderados” do MFA, com especial relevo 

para o grupo liderado por Melo Antunes. 

 

3.As eleições e as reticências do Departamento de Estado 

 A 25 de Abril de 1975 realizaram-se as eleições para a Assembleia Constituinte 

que se revelaram como o verdadeiro ponto de viragem na revolução portuguesa ao 

inaugurarem uma nova legitimidade – a eleitoral -, pondo termo ao monopólio da 

legitimidade revolucionária. O PS foi o grande vencedor, assumindo a partir de então a 

liderança das forças civis que se opunham aos intentos hegemónicos dos comunistas, 

sob o comando de Mário Soares, em aliança táctica com os militares “moderados” do 

MFA e em ligação à Igreja Católica. Todavia, os resultados do sufrágio não removeram 

as reticências do governo norte-americano, convencido que aqueles representavam 

apenas «uma sondagem de opinião», muito devido ao facto de nas vésperas do acto 

eleitoral ter sido assinado o I Pacto MFA-Partidos que permitiu ao Movimento das 

Forças Armadas hegemonizar o processo político para além dos resultados das eleições. 

 Na realidade, a seguir ao 11 de Março tinham-se reiniciado as negociações entre 

o MFA e os partidos políticos com vista ao estabelecimento de um acordo 

constitucional que permitisse, simultaneamente, garantir a manutenção do papel do 

                                                 
22Frank Carlucci, «The View from US Embassy»…, ob. cit., pp.208-10 
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Movimento das Forças Armadas de motor da revolução e a realização das eleições. 

Referindo-se a este último aspecto, Marcelo Rebelo de Sousa escreveu: «O Pacto 

permitiu convencer o PCP e a extrema–esquerda a aceitar as eleições, o mesmo 

acontecendo com um larguíssimo sector recalcitrante dentro do MFA».23 

 De facto, para a esquerda revolucionária o Pacto MFA–Partidos era entendido 

como um instrumento destinado a desvalorizar o alcance do sufrágio para a 

Constituinte, logo condição sine qua non à aceitação da realização daquele. Isso mesmo 

foi confessado por Vasco Gonçalves a Maria Manuela Cruzeiro: «Nós não queríamos 

de maneira alguma, com as eleições, travar a dinâmica revolucionária e mandar os 

trabalhadores e o MFA para casa (…). Portanto, o Pacto teve dois objectivos 

fundamentais: um, institucionalizar o MFA; outro, garantir a continuidade do processo 

revolucionário sem deixar de salvaguardar que as conquistas alcançadas não seriam 

perdidas por via eleitoral».24 Já do lado das forças “moderadas”, o Pacto era um mal 

necessário que servia para garantir que as eleições se realizavam. Como afirmou Mário 

Soares: «Este pacto limitava o exercício da democracia política e o alcance do sufrágio 

universal, assinámo-lo porque compreendemos que era condição indispensável para que 

as eleições se realizassem normalmente».25 

 Esta conjugação de interesses permitiu que, a 11 de Abril, todos os partidos 

relevantes do sistema político português, nomeadamente o PCP, o MDP/CDE, o PS, o 

PPD, o CDS e a FSP, assinassem uma «Plataforma de Acordo Constitucional» cujos 

objectivos declarados logo na parte B do texto definitivo eram: «continuação da 

revolução política, económica e social iniciada a 25 de Abril de 1974, dentro do 

pluralismo político e da via socializante que permita levar a cabo, em liberdade mas 

sem lutas partidárias estéreis e desagregadoras, um projecto comum de reconstrução 

nacional»; indo mais longe, ainda nesta parte, estabelecia-se que os termos da 

Plataforma deviam «integrar a futura Constituição Política a elaborar e aprovar pela 

Assembleia Constituinte» e que ela era «válida por um período de tempo de 3 a 5 anos» 

até à convocação da nova Assembleia encarregue de elaborar «a Constituição política 

definitiva». 

Também a parte C do Pacto - «Eleições para a Assembleia Constituinte, seu 

funcionamento, elaboração e promulgação da Constituição Política» - era 

                                                 
23Marcelo Rebelo de Sousa, A Revolução e o Nascimento do PPD…, 1º volume, ob. cit., p.402 
24Maria Manuela Cruzeiro, Vasco Gonçalves…, ob. cit. p.161 
25Cit. em Josep Sánchez Cervelló, A Revolução Portuguesa…, ob. cit., p.229 
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especialmente significativa.  Nela começava-se por reafirmar a «determinação de 

cumprir o estabelecido relativamente à realização das eleições», mas acrescentava-se 

em seguida que aquelas se destinavam «unicamente à designação de uma Assembleia 

Constituinte não determinando alterações em termos governamentais, continuando a 

composição do Governo a depender apenas da iniciativa dos órgãos de poder 

revolucionário»; e previa-se mesmo a criação de «uma comissão do MFA para 

acompanhar os trabalhos da Constituinte». 

No ponto relativo à futura estrutura dos centros de poder (parte D), 

estabeleciam-se os órgãos de soberania a consagrar na Constituição, bem como os seus 

poderes, sendo estes o Presidente da República, o Conselho da Revolução, a 

Assembleia do MFA, a Assembleia Legislativa, o Governo e os Tribunais. Merece aqui 

desde logo destaque o facto de se consagrarem como órgãos de soberania o Conselho 

da Revolução e a Assembleia do MFA, atribuindo-se mesmo ao primeiro extensos 

poderes que iam desde «exercer competência legislativa sobre matérias de interesse 

nacional de resolução urgente, quando a Assembleia Legislativa ou o Governo o não 

puderem fazer» até «decidir, com força obrigatória geral, sobre a constitucionalidade 

das leis e outros diplomas legislativos, sem prejuízo da competência dos Tribunais para 

apreciar a sua inconstitucionalidade formal». Ainda importante era o facto de se 

estabelecer que o Presidente da República não era eleito por sufrágio directo mas «por 

um Colégio eleitoral, para o efeito constituído pela Assembleia do MFA e a Assembleia 

Legislativa»; já quanto ao Governo determinava-se que este devia de ser da confiança 

do Presidente da República e da Assembleia Legislativa, especificando-se que tinham 

de ser «obrigatoriamente da confiança do MFA» os «ministros da Defesa, 

Administração Interna e Planeamento Económico», não devendo «a sua nomeação ser 

feita antes de ouvido o Conselho da Revolução». 

 Por último, nas «Disposições Diversas» (ponto E), estabelecia-se que a 

Assembleia Constituinte tinha de «consagrar os princípios do MFA, as conquistas 

legitimamente obtidas ao longo do processo, bem como os desenvolvimentos ao 

Programa impostos pela dinâmica revolucionária que, aberta e irreversivelmente, 

empenhou o País na via original para um socialismo português»; e estipulava-se ainda 

«a independência do poder militar em relação ao civil» atribuindo-se às Forças 
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Armadas a capacidade de participação «no desenvolvimento económico, social, cultural 

e político do País no âmbito do seu Movimento»26  

 Tudo somando, o Movimento das Forças Armadas garantia através do I Pacto 

MFA–Partidos a sua hegemonia sobre o processo político para além das eleições de 25 

de Abril de 1975. Desde logo, assegurando prerrogativas políticas por um período de 

três a cinco anos (ponto B); depois, estipulando que o resultado do sufrágio não 

implicava alterações na composição do Governo Provisório (ponto C); ainda, 

consagrando as estruturas resultantes da sua institucionalização como órgãos de 

soberania e garantindo o controlo praticamente completo destes (ponto D); finalmente, 

esvaziando consideravelmente à partida a Assembleia Constituinte ao impor-lhe a 

consagração dos princípios do MFA e dos desenvolvimentos da dinâmica 

revolucionária.27 

Percebendo correctamente o sentido político do I Pacto MFA–Partidos, Frank 

Carlucci escreveu para Washington nas vésperas da sua assinatura: «se houver um 

acordo sobre a Constituição antes das eleições haverá pouco trabalho a fazer pela 

Assembleia Constituinte»; e acrescentou: «os partidos políticos sabem que a maioria 

das decisões importantes sobre a nova Constituição será tomada pelo MFA» mas «estão 

vivamente conscientes da força legitimadora que vão adquirir de uma boa participação 

nas primeiras eleições livres em Portugal».28 

 De resto, para a Embaixada dos EUA em Lisboa o que realmente contava era a 

realização do sufrágio, classificado por Carlucci como «o ponto de viragem na situação 

portuguesa», e os sinais que recebia a este respeito eram claramente positivos.29 A 10 

de Abril o diplomata recebeu informações que garantiam a entrada em cena da Igreja 

Católica no processo eleitoral; segundo relatou para o Departamento de Estado nesse 

mesmo dia: «a hierarquia da Igreja, longe de murchar face ao aumento dos ataques 

esquerdistas, cerrou fileiras e decidiu a táctica adequada para abordar os desafios que se 

colocam. (…) no final da reunião do Episcopado, os bispos vão emitir uma nota 

                                                 
26Ver Maria Inácia Rezola, O Conselho da Revolução…ob.cit., pp.310-13  
27Marcelo Rebelo de Sousa fala no objectivo do MFA de «controlo militar do processo político» e dá 
como exemplo a composição dos órgãos de soberania institucionalizados pelo Pacto: «Presidente da 
República – militar; Conselho da Revolução – militar; Assembleia do MFA – militar; Assembleia 
Legislativa – civil, mas limitada pelo Pacto; Governo – com vários militares; Tribunais – civil, mas MFA, 
ou parte deste, quer constituir Tribunal Militar Revolucionário». Marcelo Rebelo de Sousa, A Revolução e 
o Nascimento do PPD…, 1º volume, ob. cit., p.409 
28«Lisbon, 1882, April 2, 1975», FOIA; «Lisbon, 1915, April 3, 1975», FOIA 
29Military and Economic Assistance to Portugal, Hearings Before the Subcommittee on Foreign 
Assistance, Committee on Foreign Relations, US Senate, 95th Congress, 1st Session, February 25, 1977, 
Washington D.C., Government Printing Office, 1977, p.16 
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pastoral aconselhando os crentes sobre a posição da Igreja relativamente às eleições. O 

assunto da nota vai ser simples: votem». Carlucci acrescentou ainda que a Igreja não ia 

«apoiar quaisquer partidos políticos», porém, «ao instar os católicos a votar» ela 

pretendia dar a entender que deviam fazê-lo «em partidos cujas filosofias iam ao 

encontro dos valores cristão», o que queria significar «um discreto apoio ao CDS e ao 

PPD»; já quanto aos socialistas, não era de esperar que «o crescente respeito da 

hierarquia da Igreja por este partido» encontrasse «grande eco ao nível dos padres da 

paróquia». Mas para o Embaixador o mais importante de tudo era mesmo o apelo ao 

voto pois, segundo escreveu a finalizar o telegrama: «a maior ameaça a uma vitória 

eleitoral das forças democráticas seria a abstenção em massa por parte dos membros da 

“maioria silenciosa” conservadora, sobretudo rural. O apelo ao voto por parte da Igreja 

representa um esforço importante para garantir que a abstenção não distorce o 

verdadeiro grau do apoio popular da esquerda».30  

 Igualmente positivas eram as informações sobre as intenções do MFA em 

realizar umas eleições verdadeiramente livres e isentas. Um dia depois do telegrama a 

relatar a entrada em cena da Igreja Católica, Carlucci afirmou acreditar que o 

Movimento das Forças Armadas era «sincero» quando declarava pretender que os 

procedimentos do voto fossem «tão perfeitos quanto possível», acrescentando ainda que 

não só estavam «previstas pesadas penalidades para o caso de fraude eleitoral», como 

«o sistema de voto e da sua contagem» contemplavam «vários pesos e contra-pesos 

designados para garantir a sua honestidade».31 

 Mas mais importante de tudo eram as previsões dos resultados feitas por Herbert 

Okun sessenta e duas horas antes das eleições e que previam de forma categórica a 

vitória do PS e a derrota dos comunistas. Segundo os números apurados pelo Deputy 

Chief of Mission da Embaixada dos EUA, o Partido Socialista devia obter 32%, o 

Partido Popular Democrático 28%, o Partido Comunista 15%, o MDP/CDE 5%, a 

Extrema–Esquerda 3% e o Partido Popular Monárquico 2%.32  

 Estas previsões da equipa norte-americana em Lisboa vieram a confirmar-se a 

25 de Abril de 1975. Nesse dia realizaram-se as eleições para a Assembleia 

Constituinte com uma vitória clara das forças defensoras da via democrática, que no 

seu conjunto obtiveram praticamente 72% dos votos, e uma derrota da esquerda 

                                                 
30«Lisbon, 2067, April 10, 1975», FOIA 
31«Lisbon, 2101, April 11, 1975», FOIA 
32Entrevista a Herbert Okun, New York, 3.3.2006 
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revolucionária, com o PCP e o MDP juntos a não ultrapassarem os 16%. O PS foi o 

grande vencedor com 37,87% e com uma forte representação à escala nacional, 

incluindo os Açores e a Madeira; seguiu-se o PPD com 26,4%, apesar da ausência no 

País do seu fundador e líder original, Francisco Sá Carneiro, por motivos de doença; já 

o CDS obtinha apenas 7,7%, mas garantia uma percentagem suficiente para sobreviver 

no sistema político português, apesar dos esforços da esquerda revolucionário para o 

ilegalizar; do outro lado da barricada, os comunistas foram os principais derrotados 

com apenas 12,46%, uma expressão eleitoral significativa somente na cintura industrial 

de Lisboa e no Alentejo e vendo ainda o seu satélite, o MDP, reduzido a 4,1%; também 

os sectores mais radicais do MFA perderam em toda a linha ao verem o seu apelo ao 

voto em branco somar uns inexpressivos 6,9%. 

 

Quadro 5 

Resultados das eleições para a Assembleia Constituinte 

(25 de Abril de 1975)33 

 
Eleitores – 6 177 698 

Votos – 5 666 696 – 91,7% 

Brancos e Nulos – 393 164 – 6,9% 

 

             Percentagem                           Nº de deputados                                            Votos 

PS            37,87%                                  116 deputados                                              2 162 972 

PPD         26,39%                                     80 deputados                                              1 507 282  

PCP         12,46%                                     30 deputados                                                 711 935 

CDS           7,61%                                     17 deputados                                                 434 879 

MDP          4,14%                                      5 deputados                                                  236 318 

UDP           0,79%                                      1 deputado                                                      44 877 

FSP            1,16%                                      0 deputados                                                     66 307 

MES          1,02%                                       0 deputados                                                    58 248 

FEC            0,58%                                      0 deputados                                                    33 185 

PPM           0,57%                                       0 deputados                                                    32 526 

PUP            0,23%                                       0 deputados                                                     13 138 

LCI             0,19%                                       0 deputados                                                     10 835 

ADIM         0,03%                                       0 deputados                                                       1 622 

CDM           0,02%                                       0 deputados                                                       1 030 

                                                 
33Comissão Nacional de Eleições, cit. em António José Telo, História Contemporânea de Portugal…, ob. 
cit., p.130 
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 Em termos qualitativos, as eleições para a Assembleia Constituinte assumiram 

uma importância decisiva devendo ser consideradas como o ponto viragem na 

revolução portuguesa, ainda que os seus reflexos práticos só fossem visíveis a partir de 

Julho de 1975. Primeiro, porque vieram pôr termo à exclusividade da legitimidade 

revolucionária, introduzindo uma nova forma de legitimidade – a eleitoral. Segundo, 

porque dotaram o PS da força suficiente para modificar o panorama político, assumindo 

a partir de então o papel de catalisador das forças que se opunham à aliança PCP – 

“gonçalvistas”. Terceiro, porque criaram as condições para que a tendência “moderada” 

do MFA pudesse passar à ofensiva. Finalmente, porque, ao nível internacional deram 

crédito à ideia de que Portugal podia ser ganho para o Ocidente desde que se apoiassem 

as forças que se opunham aos comunistas, sobretudo os socialistas enquanto partido 

mais votado. 

A mudança substancial no processo político português ocorrida a 25 de Abril de 

1975 foi correctamente compreendida por Mário Soares que iniciou imediatamente o 

contra-ataque à ofensiva comunista em curso, acção que acabou por ser decisiva a 

prazo para o resultado final da transição democrática portuguesa. Logo a 1 de Maio, por 

ocasião da comemoração do Dia do Trabalhador, o PS aproveitou o pretexto oferecido 

pelo PCP, que com o intuito de desvalorizar a vitória socialista nas eleições pretendeu 

colocá-los em igualdade de circunstâncias com o MES e a FSP na cerimónia realizada 

no Estádio Primeiro de Maio, para passar a combater na “rua” o partido de Álvaro 

Cunhal, decidindo organizar uma manifestação própria no mesmo local. Conta Mário 

Soares: «Na preparação da manifestação, compreendemos que o PCP queria ganhar na 

rua o que perdera nas urnas: as eleições tinham sido um travão à Revolução – pensavam 

e diziam -, o que, portanto, contava era a dinâmica revolucionária, a rua, a força das 

massas populares organizadas …, os socialistas, que haviam saídos vitoriosos dos 

votos, representavam – segundo eles – apenas uma maioria relativa, dispersa, silenciosa 

e insignificante em comparação com o caudal impetuoso da dinâmica popular. 

Pediram-me que seguisse à frente da manifestação, ao lado de Álvaro Cunhal, como no 

ano anterior. Recusei. Tudo tinha, entretanto, mudado».34 

                                                 
34Maria João Avillez, Soares. Ditadura e Revolução…, ob.cit., p.430. Segundo Álvaro Cunhal, «Mário 
Soares escolheu o 1º de Maio de 1975 para iniciar as provocações de grande espectáculo, que 
culminaram na ruptura e saída do Governo», Álvaro Cunhal, A Verdade e a Mentira… ob. cit., p.183 
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 No dia seguinte, os socialistas deram mais um passo na sua estratégia de 

combate ao PCP ao nível popular realizando uma manifestação em Lisboa onde, 

significativamente, os slogans mais ouvidos foram «O Povo não está com o MFA», 

«Intersindical por via eleitoral» e «70% a caminho da São Bento». Como contou mais 

tarde Mário Soares, tratou-se de materializar nas ruas o resultado das eleições: «o dia 2 

de Maio representou uma enorme viragem: sozinho, o PS consegue fazer descer à rua 

milhares e milhares de pessoas, assumindo a liderança da oposição ao gonçalvismo. 

(…) As eleições, afinal, tinham servido para alguma coisa. Viu-se, nesse dia histórico, 

que tinham sido decisivas».35  

 Mas o principal pretexto para o contra-ataque socialista à ofensiva comunista 

surgiu a 19 de Maio com a eclosão do chamado “caso República”. A partir de então, o 

PS passou a liderar decisivamente o bloco civil que se opôs ao PCP e aos 

“gonçalvistas”, estabelecendo gradualmente uma ampla aliança táctica que 

compreendeu a Igreja Católica - sobretudo após o início do ”caso Renascença” -, os 

militares “moderados” do MFA, os restantes partidos democráticos como o PPD e o 

CDS e mesmo alguns sectores da extrema–esquerda, criando deste modo as condições 

para o início do refluxo do processo revolucionário que se tornou visível a partir de 

Julho de 1975. E se para a inversão da balança de poderes o factor crucial foi a reacção 

do grupo “meloantunista” do Movimento das Forças Armadas, o início da oposição aos 

intentos hegemónicos do PCP foi assumido pelo PS a partir da legitimidade eleitoral 

adquirida a 25 de Abril de 1975.36  

 A atitude norte-americana face ao resultado das eleições para a Assembleia 

Constituinte não foi homogénea, com a Embaixada em Lisboa e os serviços secretos a 

sublinharem o alcance da vitória das forças democráticas, sobretudo o Partido 

Socialista, e o Departamento de Estado a reagir com muitas reticências. 

No dia seguinte ao sufrágio, Frank Carlucci elaborou para Washington uma 

avaliação aos acontecimentos de 25 de Abril de 1975 sublinhado que «os portugueses 

optaram de forma massiva pelo socialismo democrático» e que o PS era «agora a força 

política e civil dominante»; já o grande derrotado era o PCP cujos resultados foram 

«decepcionantes» para Álvaro Cunhal. Segundo o Embaixador, as eleições 

«representaram dois vivas para a democracia», faltando apenas o «terceiro viva» que 

                                                 
35Maria João Avillez, Soares. Ditadura e Revolução…, ob.cit., p.436 
36Os casos “República” e “Renascença” são desenvolvidos com mais pormenor no ponto seguinte e o 
refluxo do processo revolucionário é detalhado no ponto 7 



 261

era «a reacção ainda desconhecida do MFA»; de resto, para ele, «as conclusões do 

Movimento das Forças Armadas» iam «acabar por ser o factor individual mais decisivo 

no curto prazo».37 

 Também a CIA valorizou a «vitória retumbante sobre os comunistas» dos 

«moderados portugueses liderados pelo Partido Socialista» com «mais de 70% dos 

votos». Para a Agência não havia dúvidas que o PS era o grande vencedor, tendo 

excedido «as suas maiores expectativas», demonstrando «uma força notável em todas 

as áreas do País», quase igualando «os comunistas nas cidades industrializadas e na 

região do Alentejo» e tendo «um melhor resultado do que esperado no Norte, 

tradicionalmente conservador e com alta densidade populacional»; por tudo isso, era 

certo que os socialistas iam «aumentar a sua influência política». Já «os principais 

derrotados» eram o PCP e o MDP que «após terem gasto mais dinheiro do que 

quaisquer outros e terem usado as suas estruturas para levar os seus apoiantes a votar, 

dificilmente se podiam queixar que o público não conhecia os seus programas 

políticos». Igualmente do lado dos perdedores estavam os militares mais radicais do 

MFA, como Vasco Gonçalves que podia «sofrer consequências políticas em virtude dos 

resultados» e Rosa Coutinho, «provavelmente desapontado com o falhanço do 

estratagema do voto em branco». Para a CIA um dos aspectos mais relevantes das 

eleições para a Assembleia Constituinte residia justamente no seu impacto no 

Movimento das Forças Armadas, podendo aquelas «acelerar o aumento das facções 

dentro do Conselho da Revolução» e tornar «mais complexas» as «divisões entre as 

facções moderadas e radicais que já existiam antes do golpe falhado de 11 de Março»; 

da capacidade de uma das facções para se superiorizar à outra dependia a forma «como 

o Movimento ia reagir à vitória dos moderados» no sufrágio. Neste âmbito a acção de 

Costa Gomes era decisiva, considerando a Agência que este devia «estar satisfeito com 

os resultados» mas que «ainda lhe faltava o poder suficiente para virar a situação a seu 

favor».38   

 Mas nem a inequívoca vitória das forças “democráticas”, nem o início do 

contra-ataque do Partido Socialista, nem mesmo as avaliações positivas da Embaixada 

em Lisboa e dos serviços secretos foram suficientes para alterar o pessimismo instalado 

no Departamento de Estado relativamente ao futuro de Portugal, especialmente em 

                                                 
37«Lisbon, 2395, April 26, 1975», FOIA 
38CIA, Staff Notes, «Western Europe and Canada International Organizations» April 28, 1975. 
www.foia.cia.gov 
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Henry Kissinger que por diversas vezes se referiu às eleições em termos depreciativos, 

considerando-as como uma mera «sondagem de opinião» ou «um concurso de 

popularidade sem significado». Logo a 28 de Abril, numa reunião com o seu staff, o 

Secretário de Estado referiu-se ao alcance do sufrágio para a Assembleia Constituinte 

num tom céptico: - «mas o que eles [PS] vão fazer? Ele [Soares] é um grande 

conversador, mas o que vai fazer? (…) Ele não tem uma base de poder, mesmo com 

38% dos votos. A Constituição não vai fazer nada pois já está redigida».39 

 No mesmo sentido foram as declarações proferidas por Bruce Laingen, 

subsecretário de Estado para os Assuntos Europeus, na audiência realizada a 1 de Maio 

na Câmara dos Representantes, segundo as quais não só permanecia «por estabelecer» a 

«exacta relação entre os votos expressos e a acção governamental», como o «impacto 

prático no curto prazo» do resultado do sufrágio havia sido «limitado pela anterior 

acção do Movimento das Forças Armadas ao definir as linhas essenciais da 

Constituição», numa clara referencia ao I Pacto MFA-Partidos.40 

 Nesse mesmo dia ocorreram duas reuniões reveladoras do pensamento de Henry 

Kissinger relativamente às eleições portuguesas, sendo a primeira entre o Secretário de 

Estado e o seu staff do Departamento de Estado e a segunda entre aquele e o Presidente 

dos EUA. Afirmou Kissinger no primeiro encontro: - «Não quero que nos 

congratulemos por um resultado que é basicamente uma sondagem de opinião. (…) 

Nenhum problema essencial foi ainda resolvido. (…) Não queremos dar a impressão de 

que isto [as eleições] produziu qualquer progresso significativo dentro de Portugal 

porque não produziu».41 Já na reunião com Gerald Ford o responsável pela política 

externa dos Estados Unidos comentou de forma particularmente dura: «As eleições 

foram um concurso de popularidade sem significado. Não houve mudanças na direcção 

do País por causa das eleições. A Argélia é o modelo deles. Os europeus estão estáticos. 

Podemos enfrentar em dez anos uma Europa socialista cuja semente é o anti–

americanismo.42  

 Importa referir que poucas horas antes da conversa entre o Secretário de Estado 

e o Presidente, Arthur Hartman elaborou um paper sobre Portugal destinado a preparar 
                                                 
39«The Secretary´s Principals and Regionals Directors Staff Meeting», April 28, 1975, NA, SDR, Entry 
5177, Caixa 7 
40United States Policy Towards Portugal, Hearing Before the Subcommittee on International and 
Military Affairs,  Committee on International Relations, US House of Representatives, 94th Congress, 
1st Session, March 14 and May 1, 1975, Washington D.C., Government Printing Office, 1976, p.23 
41«The Secretary´s Principals and Regionals Directors Staff Meeting», May 1, 1975, NA, SDR, Entry 
5177, Caixa 7 
42«Memorandum of Conversation», May 1, 1975, GFL, NSA, Caixa 11 
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justamente aquele encontro, sendo o seu conteúdo particularmente relevante em três 

pontos. Em primeiro lugar, o responsável pela desk de Assuntos Europeus, embora 

referindo logo no início que «as eleições representavam a opinião pública portuguesa 

mas a esquerda radical ainda controlava o governo» e que «no melhor cenário» restava 

aos moderados «a esperança de continuar a combater», defendia que Washington não 

podia isolar Portugal e que devia mesmo prosseguir com o seu programa de ajuda 

económica ao País; escreveu ele: «é mais fácil para os Estados Unidos terem um 

impacto mais negativo do que positivo no clima político em Portugal. Acções de 

punição, como isolar Portugal na NATO ou terminar o nosso nascente programa AID 

de ajuda económica são exemplos de acções que serão utilizadas pelos radicais para 

justificar políticas mais hostis para com os Estados Unidos do que as actualmente 

existentes». Em segundo lugar, Hartman sintetizou «os quatro grandes objectivos dos 

EUA para Portugal»: «impedir os comunistas, ou os elementos militares não–alinhados, 

de tomar completamente o controlo; conter a deterioração do flanco Sul da NATO e 

proteger dos comunistas no Governo português a informação sensível da NATO 

relativa à segurança; manter os nossos direitos nos Açores; impedir que Portugal se 

torne um “modelo” para outros Países». Finalmente, este alto responsável do 

Departamento de Estado reconheceu que a capacidade do governo norte-americano de 

«influenciar os desenvolvimentos em Portugal foi sempre limitada» e que «a tentativa 

falhada de golpe de 11 de Março, que enfraqueceu as forças do centro e do centro-

esquerda, corroeu ainda mais as alavancas» ao dispor dos EUA.43 

 Finalmente, a 7 de Maio, Henry Kissinger pronunciou-se publicamente acerca 

das eleições em Portugal, fazendo-o num tom mais moderado do que nas suas 

conversas privadas. Em entrevista ao canal televisivo norte-americano NBC, o 

Secretário de Estado comentou: «A situação em Portugal está num estado de evolução. 

Recentemente houve eleições que indicaram de forma gratificante que a maioria do 

povo português prefere os partidos democráticos. Mas é igualmente um facto que o 

Governo tem uma muito forte influência comunista – desproporcional ao peso eleitoral 

do partido. Assim temos de avaliar o que será a política externa portuguesa antes de 

tomarmos qualquer decisão final».44 

 

                                                 
43«Issues Paper on Portugal», from Arthur A. Hartman for George S. Springsteen, May 1, 1975, FOIA 
44Department of State Bulletin, Vol. LXXII, nº1874, May 26, 1975, p.671 
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4.A revolução intensifica-se e Washington aumenta pressão 

 Os acontecimentos do período subsequente às eleições pareceram confirmar os 

motivos para o cepticismo do Departamento de Estado relativamente ao alcance prático 

da vitória das forças “moderadas”. Entre Maio e Junho assistiu-se à intensificação da 

revolução em virtude da acção da aliança PCP-“gonçalvistas” que procurou avançar 

rapidamente com as medidas revolucionárias de modo a torná-las irreversíveis. 

Consequentemente, o governo norte-americano decidiu aumentar a pressão sobre 

Portugal, esforçando-se por convencer os aliados europeus a aceitarem a política de 

isolamento, ou mesmo expulsão, do País na NATO. 

 Logo a 30 de Abril, como já foi mencionado, o Conselho da Revolução aprovou 

o Decreto-Lei nº215/75 que reconheceu a Intersindical como «confederação geral ou 

central única dos trabalhadores portugueses», justificando a medida com a necessidade 

de «mobilização e ampla participação das massas para a defesa da economia nacional e 

a melhoria da produção», pela «actividade desenvolvida pela Intersindical na 

«mobilização da classe trabalhadora» e pela indispensabilidade de «os trabalhadores 

portugueses reforçarem a sua unidade e coesão em torno das suas organizações 

sindicais» como forma de «vencer as grandes batalhas a travar na caminhada para o 

socialismo».45 

 No início de Maio, as nacionalizações estenderam-se a outros sectores da 

economia, como a industria e os transportes, ao mesmo tempo que avançou a reforma 

agrária, com a aprovação de nova legislação sobre a expropriação de terras e a 

ocupação de propriedades agrícolas. E, em simultâneo, surgiram as primeiras notícias 

acerca da constituição dos Comités de Defesa da Revolução (CDRs) que tinham como 

objectivo enquadrar parapolicialmente a população de cada aldeia, bairro ou empresa, 

prevendo-se que funcionassem, numa fase inicial, nas cidades com unidades militares e 

nos complexos industriais importantes.46 

 A 19 de Maio, a Assembleia do MFA, reunida no Alfeite, decidiu mandatar o 

Conselho da Revolução para criar um Tribunal Revolucionário com o intuito de julgar 

os responsáveis pelo golpe militar de 11 de Março, o que veio efectivamente a suceder 

através do Decreto-Lei nº425/75, de Agosto de 1975. Durante a reunião foram ainda 

discutidos dois importantes documentos elaborados pela Comissão Politica do CR, 

                                                 
45Maria Inácia Rezola, O Conselho da Revolução…ob.cit., p.420 
46Boaventura de Sousa Santos, O Pulsar da Revolução…, ob. cit., p.212 
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ambos com um sentido favorável ao PCP e muito crítico para o PS. O primeiro, 

intitulado «Factos mais salientes do 1º de Maio e sua interpretação», acusava os 

socialistas de «comportamento divisionista e de tentar boicotar a cerimónia» e 

enquadrava os incidentes do Dia do Trabalhador «numa perspectiva de luta político-

partidária entre o PS e o PC» em que o primeiro, «aproveitando o peso eleitoral obtido 

joga ao “ataque”», tendo o PCP e a Intersindical «adoptado uma táctica de “defesa” e 

“contra-relógio”». Já o segundo documento, designado «Perspectiva de evolução 

política», criticava os socialistas, dizendo que «na base dos problemas do momento 

político» estava «uma interpretação errada dos resultados eleitorais», utilizados por 

algumas forças que se tinham esquecido que estavam «enquadradas numa revolução» e 

acrescentava que se devia «relativizar o valor das eleições», extraindo delas as 

consequências que interessavam e não punham «em causa o processo revolucionário 

em curso».47  

 Ainda no mesmo mês assistiu-se à intensificação da revolução no campo da 

comunicação social com o início dos casos República e Rádio Renascença. De resto, 

desde o 11 de Março que o PCP vinha hegemonizando este sector fundamental, 

aproveitando em larga medida o facto da maioria dos meios de comunicação terem sido 

nacionalizados, o que permitiu o controlo pelos comunistas de títulos como o Diário de 

Notícias, o Diário Popular, o Jornal de Notícias, O Século e A Capital; ao mesmo 

tempo, o partido de Álvaro Cunhal forçou o afastamento de Ramalho Eanes da direcção 

da RTP e adquiriu uma grande influência nas principais estações de rádio.48 

Neste seguimento, a 19 de Maio, um grupo de trabalhadores do República 

afastou Raul Rego da direcção do jornal, acusando-o de ter transformado o periódico no 

«órgão oficioso do PS», substituindo-o por Belo Marques. Os socialistas aproveitaram 

mais este pretexto para aumentar a intensidade da sua luta contra o PCP, acusando os 

comunistas de pretenderem controlar a comunicação social para acabar com a liberdade 

de expressão; com estes argumentos, Mário Soares organizou imediatamente uma 

manifestação à porta do República com os slogans significativos de «O República é do 

Povo, não é de Moscovo» e «Este jornal não é do Cunhal».49 Levando ainda mais longe 

a sua ofensiva contra o PCP e os seus aliados “gonçalvistas”, os ministros do PS não só 

tornaram pública a sua decisão de não comparecerem nas reuniões do conselho de 
                                                 
47Maria Inácia Rezola, O Conselho da Revolução…ob.cit., pp.446-48 
48Avelino Rodrigues, Cesário Borga, Mário Cardoso, Portugal depois de Abril…, ob. cit., p.205; 
António José Telo, História Contemporânea de Portugal…, ob. cit., p.129 
49Boaventura de Sousa Santos, O Pulsar da Revolução…, ob. cit., p.212 
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ministros até o “caso República” ser resolvido, como ameaçaram mesmo abandonar o 

Governo Provisório se o Conselho da Revolução não devolvesse o jornal à direcção 

original, o que acabaram por concretizar dois meses mais tarde quando o periódico 

voltou a ser publicado sob a direcção da Comissão de Coordenadora de Trabalhadores e 

com o coronel Pereira de Carvalho no lugar de Raul Rego por decisão do CR; assim, 

como veremos mais adiante, a 10 de Julho, o Partido Socialista abandonou o executivo 

chefiado por Vasco Gonçalves, sendo seguido sete dias depois nesta decisão pelo PPD. 

Apesar das acusações do PS ao PCP, subsistiram desde o início dúvidas sobre se 

os autores da acção contra a direcção do República eram afectos aquele último partido 

ou antes a grupos de extrema-esquerda. Segundo as informações recolhidas pelos 

serviços secretos norte-americanos o caso resultou da tentativa «dos tipógrafos 

comunistas» tomarem o controlo «de um dos dois últimos jornais que ainda não estão 

sobre o domínio dos comunistas ou do Governo» apesar de «não ser certo se estavam a 

actuar por conta própria ou com a aprovação do PCP»; de resto, para os funcionários da 

CIA, Álvaro Cunhal parecia «preocupado» pois estava «aparentemente convencido» 

que o seu partido não ia «receber um tratamento especial» caso o MFA decidisse 

«abolir os partidos políticos» na sequência da escalada da luta entre o PS e o PCP.50 

Ainda sobre o “caso República”, os funcionários da Agência destacaram o ultimato 

feito por Mário Soares a Costa Gomes: «a não ser que os comunistas parem de tentar 

controlar a imprensa, os sindicatos e o poder local, os socialistas vão abandonar o 

Governo».51 

Certo é que o “caso República” acabou por ter uma enorme projecção interna e 

internacional, constituindo-se como um dos mais importantes pretextos usados pelo PS 

para promover uma alteração da correlação de forças no processo político português. 

Como referiu Mário Soares: «A ocupação do República jogou, nessa mutação 

psicológica, um papel decisivo: a história desse assalto ocupou a primeira página dos 

principais jornais internacionais, foi a primeira grande “campainha de alarme” tocada 

no exterior, anunciando que a democracia portuguesa estava em perigo».52 Desde logo, 

internamente, o problema dividiu o MFA e acentuou o confronto entre as tendências 

“gonçalvista” e “meloantunista” acerca do alcance político do resultado das eleições; 

                                                 
50CIA, Staff Notes, «Western Europe and Canada International Organizations» May 20, 1975. 
www.foia.cia.gov 
51CIA, Staff Notes, «Western Europe and Canada International Organizations» May 21, 1975. 
www.foia.cia.gov  
52Maria João Avillez, Soares. Ditadura e Revolução…, ob.cit., p.441 
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depois, externamente, foi usado pelos aliados europeus dos socialistas para 

pressionarem os militares portugueses.53 

Poucos dias depois da ocupação do jornal, Willy Brandt divulgou publicamente 

uma nota onde afirmava: «O Partido Social-Democrata Alemão (…) espera que o 

Movimento das Forças Armadas se mantenha fiel aos seus princípios e ao acordo 

celebrado com os partidos políticos (…). O prestígio de Portugal na Europa, e mesmo 

para além dela, depende decisivamente da continuação do processo de democratização, 

existindo uma conexão directa entre este processo e a cooperação com a Europa no seu 

todo».54 

  No final do mês foi a vez de Vasco Gonçalves sofrer as pressões europeias por 

causa do “caso República” por ocasião da sua deslocação a Bruxelas para participar 

numa Cimeira da NATO. Segundo contou o então Primeiro-Ministro: «Em 27 de Maio, 

desloquei-me à Bélgica, para a reunião anual de Presidentes e chefes de Governo da 

NATO, e um dos temas que mais discussões provocaram com certos representantes 

estrangeiros foi precisamente o caso República, centrado na liberdade de informação. O 

presidente da Câmara Municipal de Bruxelas, o ministro dos Negócios Estrangeiros 

belga, o Primeiro–Ministro holandês, Callaghan, na altura ministro dos Negócios 

Estrangeiros inglês e mais tarde Primeiro–Ministro, todos me falaram do caso».55 

 E segundo Costa Gomes, aquando da sua visita a Paris, «os jornalistas franceses 

apenas queriam saber do República»; para o ex-Presidente da República, «(…)o caso 

estava a ser muito explorado internacionalmente, principalmente em França, onde 

elementos do Partido Socialista tinham feito uma enorme campanha».56 

 A 27 de Maio a intensificação da revolução chegou à Rádio Renascença, a 

emissora oficial da Igreja Católica, facto que contribuiu decisivamente para esta passar 

à ofensiva, em crescente aproximação ao Partido Socialista. Em rigor, os conflitos entre 

os trabalhadores e a Administração da rádio começaram praticamente desde o dia 25 de 

Abril de 1974, altura em que se verificou um diferendo sobre a cobertura da chegada de 

                                                 
53Sobre as consequências do «caso República» no seio do MFA, Avelino Rodrigues, Cesário Borga e 
Mário Cardoso escreveram: «O caso República colocou em confronto duas tendências que já se 
combatiam ao nível dos partidos e que, a partir dessa altura, passaram a defrontar-se mais abertamente 
dentro do MFA: os que defendiam que o sistema era determinado pela dinâmica do processo e os que 
pensavam que a evolução desse mesmo sistema deveria reflectir o resultado das eleições», Portugal 
Depois de Abril, ob. cit., p.205 
54Socialist Affairs, ano XXV, nº3, Maio/Junho de 1973, p.3, cit. in Juliet Antunes Sablosky, PS e a 
Transição para a Democracia…, ob. cit., p.77 
55Maria Manuela Cruzeiro, Vasco Gonçalves…ob. cit., p.171 
56Maria Manuela Cruzeiro, Costa Gomes… ob. cit., p.291 
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Mário Soares e Álvaro Cunhal a Portugal. Após o 11 de Março o problema agravou-se 

na sequência da decisão unilateral dos trabalhadores de repor o sinal da Renascença e 

voltar a emitir com a Internacional a tocar; esta acção obrigou o Governo Provisório a 

intervir, primeiro propondo a nomeação de uma comissão mista para garantir o 

funcionamento da RR, composta por representantes do MFA, 5ª Divisão e ministérios 

da Comunicação Social e do Trabalho, depois, prometendo ao Cardial Patriarca que a 

emissora voltaria ao controlo da hierarquia.57 Porém, o “caso Renascença” atingiu o 

primeiro clímax a 27 de Maio, altura em que os trabalhadores ocuparam os estúdios e o 

centro emissor da Buraca, passando a dirigir as emissões e alterando a frase pivot 

«Rádio Renascença emissora católica portuguesa» para «Rádio Renascença ao serviço 

dos trabalhadores».58 

 A Igreja reagiu duramente a estes acontecimentos. A 7 de Julho, o Patriarcado 

de Lisboa realizou uma conferência de imprensa para avisar que não ia «continuar a 

manter uma atitude de prudência», que a tomada à força do controlo da Renascença era 

«um atentado a uma Igreja verdadeiramente livre» podendo provocar «numa situação 

limite a ruptura entre a Igreja e o Estado».59 Sete dias depois o Episcopado emitiu um 

comunicado colocando abertamente reservas ao processo revolucionário em curso.60  

 A escalada do “caso Renascença”, ainda agravada pelos violentos confrontos 

ocorridos em frente ao Patriarcado na sequência da manifestação organizada pela UDP 

e pelo Sindicatos dos Gráficos e da contra-manifestação de católicos e militantes do 

Partido Socialista, obrigou uma vez mais o Governo a intervir, nomeando uma 

Comissão Administrativa para gerir a rádio até à nacionalização das estações emissoras; 

contudo, apenas dois dias depois, a 3 de Julho, o Conselho da Revolução desautorizou o 

executivo e decidiu antecipar a nacionalização da Rádio Renascença, não nomeando a 

Comissão. 

 O conflito em torno da emissora católica prolongou-se até às vésperas do 25 de 

Novembro e serviu de pretexto à Igreja para passar à ofensiva contra o processo 

revolucionário, muito em especial contra o PCP, juntando-se assim à luta iniciada 

anteriormente pelo Partido Socialista com o qual constituiu uma aliança táctica 

                                                 
57Esta última decisão resultou do encontro realizado a 4 de Abril entre Vasco Gonçalves e o Cardeal 
Patriarca durante o qual, segundo o próprio, o Primeiro-Ministro prometeu que «a Rádio Renascença 
voltaria às mãos de Igreja», o que acabou por não se concretizar pois «até a Intersindical se opôs a isso». 
Cit em Josep Sánchez Cervelló, A Revolução Portuguesa…, ob. cit., p.233 
58Boaventura de Sousa Santos, O Pulsar da Revolução…, ob. cit., p.216 
59Cit. em Maria Inácia Rezola, O Conselho da Revolução…ob.cit., p.579 
60Boaventura de Sousa Santos, O Pulsar da Revolução…, ob. cit., p.218  
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destinada a derrotar os intentos hegemónicos de Álvaro Cunhal. E, como veremos mais 

adiante, esta decisão do patriarcado foi muito importante para o refluxo da revolução, 

sobretudo com o início da investida anti-comunista no Norte de Portugal.61 

Curiosamente, no momento mais agudo desta fase do “caso Renascença”, 

Gerald Ford e Henry Kissinger encontraram-se com o Papa Paulo VI no Vaticano. O 

evento ocorreu a 3 de Junho de 1975, na sequência da viagem à Europa dos dois mais 

altos dirigentes políticos norte-americanos para participarem na Cimeira da NATO em 

Bruxelas, sendo Portugal justamente um dos temas da conversa que foi dominada pela 

preocupação de Washington com os acontecimentos da revolução portuguesa, 

sobretudo com os seus reflexos ao nível da Organização de Defesa do Ocidente; já a 

posição de Paulo VI não pode ser conhecida uma vez que as suas intervenções foram 

eliminadas do memorando de conversa elaborado pelo governo dos EUA. 

Retomando uma vez mais a tradicional perspectiva pessimista, Kissinger 

começou por expressar as suas «dúvidas» sobre os «métodos utilizados por alguns 

países europeus» que insistiam em «auxiliar Portugal», acrescentando que «ajudar os 

radicais não favorecia os moderados» e a prova estava no facto de os primeiros terem 

tomado «o controlo do Movimentos das Forças Armadas». Deste modo, o País podia 

«evoluir para uma combinação de Jugoslávia e Argélia» e, «se permanecesse na 

NATO», podia «influenciar negativamente Itália».  

Também Ford se mostrou «desapontado» com a situação em Lisboa e 

considerou «difícil de compreender» como um País com um executivo comunista podia 

«ser um parceiro numa aliança criada com o propósito de combater o comunismo», 

situação que podia mesmo «destruir» a NATO. Porém, o Presidente dos Estados 

Unidos defendeu a necessidade de «apoiar as forças democráticas e o povo português a 

expulsar os radicais do Governo» uma vez que, em seu entender, era «bom para a 

Aliança Atlântica» encorajar «as forças certas em Portugal» e contactar «as boas 

forças» em Espanha; e concluiu de forma significativa: «se todos pudermos ajudar o 

povo português a ter uma verdadeira democracia, isso pode ser um bom exemplo no 

futuro para a Espanha».62 

 A intensificação do processo revolucionário, provocada em primeira instância 

pela decisão da aliança PCP-“gonçalvistas” de acelerar a sua revolução após as eleições 

                                                 
61Sobre o “caso Rádio Renascença” ver, em especial, Paula Borges Santos, Igreja Católica, Estado e 
Sociedade 1968-1975: o Caso Rádio Renascença, Lisboa, ICS, 2005 
62«Memorandum of Conversation», June 3, 1975, GFL, NSA, Caixa 12 
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para a Assembleia Constituinte, não obstante o importante papel desempenhado neste 

contexto pela extrema-esquerda, conduziu efectivamente o governo norte-americano a 

endurecer a sua posição para Portugal até um nível sem precedentes, levando a cabo 

uma intensa actividade diplomática destinada a convencer os aliados europeus a 

aceitarem a política de isolamento ou mesmo expulsão do País da NATO. 

Logo no início de Maio, Henry Kissinger aproveitou um almoço com jornalistas 

europeus para transmitir um primeiro recado público à Europa Ocidental, bem como 

aos dirigentes portugueses, dizendo que «a possibilidade de intervenção dos Estados 

Unidos em Portugal» era «absolutamente de excluir», mas «a existência de um país 

membro da NATO com uma política externa semelhante às da Argélia ou da Jugoslávia 

constituía motivo da maior preocupação».63 E, para que não restassem dúvidas, esta 

mensagem era reforçada apenas três dias depois pelo Subsecretário de Estado para os 

Assuntos Europeus, Arthur Hartman, ao manifestar «(…)viva preocupação com a 

possibilidade de Portugal seguir uma política neutralista», acrescentando que tal 

posição era «incompatível com a sua presença na NATO».64   

 Mas foi sobretudo nas vésperas da realização de uma cimeira da NATO em 

Bruxelas, marcada para 30 de Maio, que os EUA subiram o tom dos seus recados. No 

dia 23, o próprio Presidente Gerald Ford questionou a participação portuguesa na 

Organização numa entrevista concedida a jornalistas europeus: «Estou preocupado com 

os comunistas e a sua influência em Portugal e, por esta razão, com a relação de 

Portugal com a NATO. Este é um assunto que certamente levantarei no encontro de 

Bruxelas. Não vejo como se pode ter uma presença comunista significativa numa 

organização que foi criada com o objectivo de enfrentar o desafio comunista do 

Leste».65 No dia seguinte, Kissinger acrescentou que «uma aliança desenhada para 

prevenir um ataque comunista à Europa Ocidental» adquiria «características únicas» 

quando «incluía no âmbito das suas decisões um Governo no qual muitos membros 

eram comunistas».66 

 Noutro plano, mas pela mesma ocasião, o influente Senador James Buckley 

proferia o mais violento discurso acerca da situação portuguesa, chegando a afirmar não 

haver «mais nada acontecer no mundo – nem do Sudeste Asiático, nem mesmo no 

Médio Oriente» – que tivesse «metade da importância do avanço dos comunistas para o 
                                                 
63Cit em João Hall Themido, Dez Anos em Washington…, ob. cit., p.324 
64Ibidem 
65Gerald Ford, Public Papers of the Presidents of United States…, ob. cit.,  p.713 
66Lester Sobel, Portuguese Revolution 1974-1976, New York, Facts on File, 1976, p.102 
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poder em Portugal»; e avisou que «acções militares contra Portugal» eram «uma opção 

para a NATO» caso os comunistas tomassem o poder em Lisboa.67 

 

5.A Cimeira da NATO 

 A 30 de Maio realizou-se em Bruxelas a já referida cimeira da NATO, ocasião 

aproveitada pelos principais líderes ocidentais para, entre outros assuntos, discutir as 

respectivas respostas à evolução da situação portuguesa. E na sequência dos sinais 

anteriores, o evento assinalou as divergências entre os aliados norte-americanos e 

europeus sobre a estratégia a seguir para Portugal. Outro momento que marcou a 

reunião da capital belga foi o encontro de Vasco Gonçalves com Gerald Ford e Henry 

Kissinger que contribuiu para alarmar ainda mais Washington. 

 Antes porém, nas vésperas da cimeira, ocorreu uma importante visita de Melo 

Antunes à RFA a convite do governo alemão, nesta fase activamente empenhado em 

contribuir para o fortalecimento das forças “moderadas” portuguesas. Neste sentido, o 

ministro dos Negócios Estrangeiros não só foi recebido pelos mais altos dirigentes de 

Bona, nomeadamente o Presidente, Walter Scheel, o Chanceler, Helmut Schmidt, o 

responsável pela política externa, Hans-Dietrich Genscher, e o Presidente do SPD, 

Willy Brandt, como obteve promessas de um empréstimo de 70 milhões de marcos para 

fazer face às dificuldades económicas de Portugal.68 

 Mas um dos momentos mais relevantes da visita de Melo Antunes à Alemanha 

Federal foi o seu encontro com Henry Kissinger, organizado directamente por Gencher 

com o intuito de moderar a posição dos EUA e aproximá-la da visão alemã para Lisboa. 

De resto, ao relatar esta reunião com o dirigente português a Gerald Ford, o Secretário 

de Estado norte-americano não escondeu que «os alemães pressionaram no sentido de 

se realizar este encontro» e que teve de aceitar pois, caso contrário, «podiam deixar 

escapar a recusa para a imprensa».69 

 A conversa entre Melo Antunes e Kissinger ocorreu na madrugada de 20 de 

Maio, tendo o primeiro se esforçado por explicar ao seu homólogo a evolução da 

revolução e a orientação externa do País com a finalidade de obter «a boa vontade dos 

amigos». Para ele, «os principais problemas» do processo político português eram «a 
                                                 
67Idem, p.97 
68Referindo-se ao seu encontro com o ministro dos Negócios Estrangeiros da RFA, Melo Antunes 
afirmou: «[Genscher] não teve, de modo algum, uma atitude, digamos assim, crispada em relação à 
situação portuguesa». Maria Manuela Cruzeiro, Melo Antunes…, ob. cit., p.213 
69«Memorandum from Sonnenfeldt, Hartman, Atherton for Henry A. Kissinger», May 23, 1975, NA, 
SDR, Entry 5177, Caixa 11 
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resistência por parte de certos sectores, nomeadamente de pessoas ligadas ao antigo 

regime ou áreas económicas» que não eram «capazes de aceitar a nova situação», por 

um lado, e «o papel desempenhado pelos partidos políticos», particularmente «os 

antagonismos» entre os representados na coligação governamental, por outro. Segundo 

Melo Antunes, este último «problema» era especialmente grave e «acentuou-se» com a 

aproximação da data das eleições para a Assembleia Constituinte, tornando «claro para 

os militares que era impossível num curto prazo construir um modelo institucional de 

sociedade que reproduzisse os normais em democracias formais» e levando à 

«necessidade» de ter o “Pacto MFA-Partidos”». Ainda de acordo com a explicação do 

ministro português, após o sufrágio a luta entre o PS e o PCP agudizou-se ainda mais 

uma vez que «o Partido Comunista começou a contestar a interpretação dos resultados 

das eleições», tendo-se a confrontação «transferido para o interior do próprio 

Movimento da Forças Armadas». Perante este cenário, o responsável pela política 

externa de Portugal não escondeu que tinha «profundas preocupações com a situação 

política» e esperava «a boa vontade dos amigos». 

 Questionado por Kissinger acerca da natureza das suas «preocupações», Melo 

Antunes queixou-se das movimentações de «grupos extremistas», culpando 

especialmente o PCP que tinha adoptado «uma linha muito radical». Segundo ele, a 

direcção que o MFA estava a tentar seguir podia «ser perturbada por alguns grupos 

extremistas» que podiam «transformar o País em algo semelhante à Europa de Leste» 

ou ao que «existia anteriormente»; nomeadamente, «o Partido Comunista tinha uma 

linha muito radical», podia empurrar Portugal nessa direcção e «à medida que essa 

tendência era sentida com mais força» havia maior risco de, por reacção, «se regressar 

ao fascismo». 

Mas este esforço de Melo Antunes não foi suficiente para remover as 

preocupações do Secretário de Estado americano com os reflexos da revolução 

portuguesa ao nível da Aliança Atlântica. Como habitualmente, o seu primeiro motivo 

de inquietação residia no PCP que podia estar a usar o MFA para transformar Portugal 

num País que, mesmo não fazendo parte do bloco comunista, era dominado por eles; 

afirmou Kissinger: - «Deixe-me dizer-lhe o que nos preocupa. Eu aceito que a intenção 

do Movimento das Forças Armadas é aquela que diz. Mas ninguém pode ser 

completamente apartidário. Deste modo, é muito possível que o Partido Comunista, que 

vocês pensam que estão a usar, esteja a usar-vos. (…) Assim, o que eu receio é algo 

semelhante à Jugoslávia – não parte do bloco comunista, mas dominada pelos 
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comunistas». Em segundo lugar, havia a apreensão com a participação portuguesa na 

Organização de Defesa do Ocidente, agravada por recentes declarações do próprio 

Melo Antunes no sentido de que a presença de Lisboa na NATO era uma protecção 

contra os EUA; não deixando escapar esta inusitada posição, o Secretário de Estado 

comentou com evidente ironia: - Alguém afirmou, talvez o ministro dos Negócios 

Estrangeiros, que Portugal ia continuar na NATO como uma protecção contra os 

Estados Unidos. Isso é um novo propósito para a NATO. Isso diminui o nosso interesse 

na NATO. Não sei que protecção precisam contra os Estados Unidos». Finalmente, 

havia o receio das consequências de uma política externa portuguesa neutralista, 

semelhante à da Argélia, pois para Kissinger «uma coisa era ter uma política externa 

como a de Boumedienne, outra coisa era ter uma política externa como a de 

Boumedienne e estar na NATO».  

 A explicação de Melo Antunes sobre a não existência de contradição entre uma 

orientação externa voltada para o “Terceiro Mundo” e a pertença à Aliança Atlântica 

acabou por constituir o momento decisivo do encontro. Para ele, Portugal estava 

«melhor posicionado para compreender o diálogo entre os países em desenvolvimento e 

os industrializado» e podia «ser uma ponte ou ligação entre a Europa e África» pois era 

um Estado europeu, mas tinha laços especiais com as ex-colónias africanas. Ora, a 

principal preocupação de Kissinger residia justamente na hipótese de instauração em 

Lisboa de um regime militar, com forte influência comunista e uma orientação 

“terceiro-mundista” uma vez que isso dividiria os aliados norte-americanos e europeus 

sobre a forma de lidar com o País, com os segundos muito provavelmente a recusar a 

sua exclusão da NATO.70 

Não é assim de estranhar a impressão com que Kissinger ficou de Melo 

Antunes, tal como transmitiu ao Presidente Ford quatro dias após este encontro em 

Bona. Para ele, o ministro dos Negócios Estrangeiros português era «bastante duro, não 

comunista, mas tinha uma concepção ingénua de Portugal como ponte entre o Ocidente 

e os países em desenvolvimento», bem como «acerca do futuro da democracia».71 Não 

obstante, o Secretário de Estado propôs a Melo Antunes que mantivessem «um canal de 

                                                 
70«Memorandum of Conversation», May 20, 1975, NA, SDR, Entry 5177, Caixa 11 
71«Memorandum from Sonnenfeldt, Hartman, Atherton for Henry A. Kissinger», May 23, 1975, NA, 
SDR, Entry 5177, Caixa 11 
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comunicação directa» para o envio de «qualquer mensagem ou ideia» e convidou-o a 

visitar Washington nos meses seguintes.72 

 Esta iniciativa promovida pelos governantes alemães não foi suficiente para 

alterar desde logo a posição dos EUA; na realidade, o pessimismo americano 

relativamente a Portugal acentuou-se mesmo no início dos trabalhos da Cimeira da 

NATO em consequência do encontro realizado já na capital belga entre Ford, Kissinger 

e Vasco Gonçalves que correu claramente mal.  

 A reunião foi aconselhada por Frank Carlucci num telegrama enviado para o 

Departamento de Estado a 28 de Maio com a justificação de que «Gonçalves era 

provavelmente o homem mais importante de Portugal» e o encontro ia «estipular o tom 

das relações entre os dois governos durante o próximo ano»; nesse sentido, o 

Embaixador em Lisboa não só se empenhou pessoalmente na sua realização, como 

procurou transmitir ao seu governo todas as informações sobre o Primeiro-Ministro 

português para que a conversa corresse bem. Sobre a personalidade de Vasco 

Gonçalves começou por escreveu que era «complexa e controversa» e acrescentou de 

modo curioso: «apesar de terem havido relatos de que ele é mentalmente desequilibrado 

e está claramente cansado (…) não encontro nenhuns sintomas óbvios disso nas minhas 

conversas com ele, pelo contrário, apesar de ser emocional e idealista, é também atento 

e inteligente». Já relativamente a questão crucial de saber se o líder do executivo 

português era ou não comunista, o diplomata afirmou de modo igualmente interessante: 

«Apesar de existirem aqueles que dizem que ele é um comunista, nós na Embaixada 

não temos nenhuma evidencia segura disso; ele é inquestionavelmente um nacionalista 

esquerdista, simpatizante do MDP». Indo mais longe, Carlucci aconselhou Ford e 

Kissinger a concentrarem-se nas questões relacionadas com a Aliança Atlântica, 

evitando fazer comentários acerca da situação interna de Lisboa, pois «o melhor 

resultado» era Vasco Gonçalves «deixar a conversa com a forte impressão de que o 

governo dos Estados Unidos não pretendia interferir nos esforços de criar justiça social 

em Portugal» mas não ia «tolerar qualquer enfraquecimento do sistema de segurança na 

Europa». E, referindo-se concretamente ao problema da participação portuguesa na 

NATO, o Embaixador comentou: «devemos dizer no início da conversa que aceitamos 

totalmente a declaração do Governo português de que vai manter os seus compromisso 

com a NATO. Esta não é a questão. A questão que parece estar a emergir é a de uma 
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divergência fundamental de perspectivas sobre o carácter da Aliança. Pensamos que 

uma política de détente tem de ser baseada numa NATO forte que resiste à agressão 

comunista, quer no seu interior, quer no exterior. O Governo português tem, 

aparentemente, uma diferente concepção da ameaça comunista e acredita que não-

alinhamento e coligações com os comunistas são consistentes com uma NATO que tem 

inevitavelmente de mudar o seu carácter».73  

 Não obstante o governo dos EUA ter acabado por aceitar a realização do 

encontro, a perspectiva dominante em Washington era diferente da defendida por 

Carlucci e por isso os seus conselhos de moderação foram ignorados. Num memorando 

de Kissinger para Ford elaborado nas vésperas do evento recomendava-se logo na 

introdução que a conversa com Vasco Gonçalves fosse aproveitada para «afirmar a 

franca preocupação com os danos à integridade da Aliança provocados pela 

participação formal de comunistas no Governo de um País membro da NATO». 

 Na realidade, os termos usados no documento eram bastante duros. No ponto 

dedicado ao background da reunião começava-se por avaliar Vasco Gonçalves como 

«um dos principais radicais do Movimento das Forças Armadas» e defensor da 

«eventual saída de Portugal da NATO». Também as apreciações sobre o seu executivo 

eram significativas: «O Governo português inclui quer comunistas, quer neutralistas. 

Esta combinação, coloca sérios problemas à segurança da informação sensível da 

NATO. Num contexto mais vasto, isso suscita importantes questões sobre o possível 

precedente que pode fixar para os italianos (que têm os seus próprios problemas 

internos com os comunistas) e outros que podem considerar politicamente adequado 

aceitar comunistas nos seus Governos. Tal desenvolvimento vai requerer uma 

reavaliação fundamental do conjunto dos membros e do carácter da Aliança Atlântica». 

Ainda neste ponto, comentava-se com especial interesse que o MFA «tinha dado o que 

podia ser o primeiro passo para remover o Presidente Costa Gomes por causa das suas 

simpatias pelos socialistas» e que «o seu potencial sucessor devia ser Rosa Coutinho». 

 O memorando de Kissinger prosseguia com a recomendação dos assuntos a 

abordar por Geral Ford durante a sua conversa com Vasco Gonçalves. Em relação à 

NATO, o Presidente dos EUA devia deixar claro que «considerava difícil conciliar a 
                                                 
73«Lisbon, 2970, May 28, 1975», GFL, PCF, Caixa 11. De acordo com dois telegramas enviados pelo 
Embaixador português em Washington para o Ministério dos Negócios Estrangeiros, Carlucci não só 
«aconselhou a realização deste encontro», como «aconselhou o Presidente Ford a conduzir a conversa 
com o Primeiro-Ministro no sentido de exprimir confiança na revolução». AHD, PEA, nº387, 19 de 
Maio de 1975; AHD, PEA, nº423, 28 de Maio de 1975 
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participação formal de ministros comunistas no Governo português com o estatuto de 

membro da Aliança Atlântica» pois esta existia para «defender instituições 

democráticas» e «combater o comunismo». Já no campo do relacionamento bilateral 

entre Lisboa e Washington, Ford devia exprimir «preocupação com a política anti-

americana repetidamente demonstrada pelo Governo português», nomeadamente «as 

declarações por ocasião da retirada dos Estados Unidos da Indochina, os ataques ao 

pessoal da Embaixada em Lisboa, as acusações de envolvimento da CIA no País e de 

guerra económica». Mas, ainda neste ponto, eram especialmente interessantes as 

observações sugeridas sobre as nacionalizações, devendo o líder máximo de 

Washington comentar que compreendia «a motivação política por detrás do programa 

de nacionalização» mas que Portugal devia perceber que isso tinha «os seus custos em 

termos do clima de investimentos e da incerteza económica em geral». 

 Outros dois assuntos importantes a abordar eram os Açores e a descolonização 

de Angola. Relativamente ao primeiro, Ford devia transmitir que os Estados Unidos 

«estavam prontos para recomeçar as negociações sobre a renovação do acordo da base 

açoriana» das Lajes e consideravam que esta «desempenhava um papel muito útil na 

defesa do Ocidente»; e a este respeito devia ainda acrescentar que a posição norte-

americana sobre os movimentos separatistas açorianos era de «absoluta neutralidade» 

pois tratava-se de um assunto «estritamente português» no qual «os EUA não estavam 

de modo nenhum envolvidos». Igualmente neutral era a atitude face a Angola uma vez 

que «a transição devia passar por um trabalho conjunto entre os três movimentos de 

libertação» e Washington esperava ter «relações amigáveis com uma Angola 

independente».74 

 Podemos então perceber que o estado de espírito dominante nos Estados Unidos 

na véspera do encontro de Ford e Kissinger com Vasco Gonçalves era claramente 

desfavorável a Portugal e o diálogo então havido não só não contribuiu para melhorar 

este estado de coisas como acentuou mesmo as desconfianças em ambos os lados. 

 A conversa mantida a 29 de Maio em casa do Embaixador dos EUA em 

Bruxelas não podia ter sido mais significativa. Questionado logo no início pelo 

Presidente americano acerca dos seus pontos de vista sobre a Organização de Defesa do 

Ocidente, o Primeiro-Ministro português afirmou: - «Antes de tudo, com toda a 

franqueza, deixe-me dizer que nós não somos um “Cavalo de Tróia” na NATO. Como 

                                                 
74«Memorandum from Henry A. Kissinger for the President», May 29, 1975, FOIA 



 277

já declarámos publicamente, vamos cumprir os nossos compromissos e obrigações na 

NATO. Pensamos que isso é particularmente importante e não pretendemos que haja 

uma mudança na balança de poder. (…) Aquilo que queremos é uma política nacional 

independente e pensamos que ela está directamente ligada a uma melhoria nas relações, 

mas não se a balança de forças for alterada. Reconhecemos o contexto político em que 

estamos inseridos. Somos europeus, mas temos também ligações especiais aos nossos 

anteriores territórios africanos. Pensamos que podemos dar um contributo tornando-nos 

uma ligação entre os países desenvolvidos e os países menos desenvolvidos em África. 

Mas pretendo sublinhar outra vez que estamos aqui para demonstrar que cumprimos os 

nossos compromissos e não pretendemos enfraquecer a NATO. Na realidade, o nosso 

regime democrático dá à NATO uma melhor imagem global do que a anterior». 

 Apesar destas repetidas garantias, Gerald Ford insistiu nas preocupações dos 

Estados Unidos com os possíveis reflexos da situação portuguesa na Aliança Atlântica; 

e numa clara referência aos assuntos internos de Lisboa, acrescentou a sua apreensão 

com o facto do resultado das eleições para a Assembleia Constituinte (a que chamou de 

referendo) não ter tido consequências. Afirmou ele: «Os Estados Unidos apoiaram 

fortemente a NATO como uma aliança de governos livres que trabalham em conjunto. 

Investimos muito neste relacionamento. (…) Ficámos muito satisfeitos com o voto no 

referendo e pensamos que ele é uma expressão genuína da vontade do povo português. 

(…) Todavia, estamos preocupados com o facto de os votos não parecerem reflectir-se 

em certos elementos e, assim, existe a possibilidade deles não serem bons parceiros da 

NATO». Interrompido por Vasco Gonçalves para perguntar se se estava a referir à 

presença do PCP no Governo Provisório, Ford acrescentou de forma mais categórica: 

«O que nos preocupa é que a influência comunista em Portugal vai reflectir-se na 

própria NATO. (…) Compreende que nós não podemos tolerar uma influência 

comunista na NATO». 

 O chefe do executivo de Lisboa negou que isso pudesse acontecer e embrenhou-

se numa longa explicação acerca do caso português que designou de «processo muito 

complicado». Segundo ele, Portugal encontrava-se num período de transição durante o 

qual «o poder político estava separado do poder militar». O Presidente da República, 

Costa Gomes, que era também o CEMGFA, tinha a seu cargo o poder militar e, logo, 

todas as questões ligadas à NATO dependiam directamente dele. Depois, havia o 

Governo Provisório que não tinham qualquer competência em matérias de âmbito 
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militar. No topo desta estrutura estava o Conselho da Revolução que era composto 

apenas por militares que tinham a sua própria ética. 

 Este foi o momento decisivo do encontro. Informado sobre a infiltração de 

elementos do PCP no seio do MFA, o presidente americano questionou directamente o 

dirigente português sobre se estava a «afirmar que não havia comunistas nas Forças 

Armadas e, assim sendo, Portugal era um membro da NATO em quem se podia 

confiar»; a reacção de Henry Kissinger foi ainda mais significativa: - «a complexidade 

do sistema que descreveu está para lá de tudo o que eu estudei como cientista político. 

(…) Porque estão os comunistas no Governo? Porque há pressões para ter os 

comunistas no Governo se não há comunistas nas Forças Armadas?». 

Após reafirmar que as Forças Armadas eram «fortemente não partidárias», 

Vasco Gonçalves voltou-se de novo para o sistema político português, explicando que 

por força do pacto entre o MFA e os partidos políticos a nova Constituição provisória ia 

ter uma Assembleia Legislativa, livremente eleita, e uma Assembleia do MFA, 

contudo, nenhuma delas controlava o Governo, cabendo esta função «ao Conselho da 

Revolução, presidido pelo Presidente da República». Este sistema mantinha-se durante 

o período de transição de 3 a 5 anos, altura em que era aprovada uma nova 

Constituição. 

A resposta de Kissinger foi de novo paradigmática: - «Como professor de 

ciência política não acredito que alguma vez tenha ouvido falar de um sistema tão 

complexo. (…) Quem pensou este sistema? Todos nós temos muita admiração pela sua 

natureza complexa».75 

O encontro de Ford e Kissinger com Vasco Gonçalves correu francamente mal, 

tendo contribuído para acentuar ainda mais as desconfianças de Washington em relação 

ao futuro de Portugal. O Presidente dos EUA não podia ter ficado pior impressionado 

com o Primeiro-Ministro português, referindo-se várias vezes a ele em tons 

depreciativos. Logo no dia seguinte, durante a conversa com Harold Wilson e James 

Callaghan, afirmou: - «Quanto a Portugal, estamos preocupados. Ontem foi-me dito 

                                                 
75«Memorandum of Conversation», May 29, 1975, NA, SDR, Entry 5177, Caixa 11. Referindo-se a este 
acontecimento, afirmou Vasco Gonçalves: «O final do encontro, embora correcto, foi visivelmente 
inamistoso por parte do Presidente Ford. É que ele queria, quase explicitamente, que eu garantisse que, 
apenas chegado a Lisboa, afastaria os comunistas do Governo». Maria Manuela Cruzeiro, Vasco 
Gonçalves…, ob. cit., p.264   
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que não havia influência comunista no Movimento das Forças Armadas. Claro que é 

um disparate. Além disso, recebi uma longa aula de direito constitucional».76 

Nas suas memórias, Henry Kissinger recordou este acontecimento nos seguintes 

termos: «O estado de espírito de muitos dos novos dirigentes tinha expressão exemplar 

no Coronel Vasco dos Santos Gonçalves (…) que, se não era um comunista assumido e 

filiado, seria para não ter de pagar as cotas do partido. Numa cimeira da NATO, em 

1975, ele afirmou a Ford que os partidos democráticos não–comunistas não eram 

verdadeiramente democráticos pois, por definição, cada um deles representava apenas o 

ponto de vista de um mero segmento do eleitorado. Gonçalves dizia defender uma visão 

suprapartidária da política que era mais integradora – um conceito vindo directamente 

de Lenine, ainda que Lenine não fosse tão ingénuo ao ponto de falar de semelhante 

forma a um Presidente norte–americano».77 

 Como referimos anteriormente, a Cimeira da NATO ficou ainda assinalada pela 

tentativa dos dirigentes norte-americanos convencerem os seus colegas europeus 

ocidentais a aceitarem a política de isolamento de Portugal na NATO, ou mesmo num 

extremo a sua expulsão, e pelas resistências dos últimos à posição de Washington, 

destacando-se neste plano a RFA. 

 Existem a este respeito vários registos importantes, como por exemplo o 

trabalho desenvolvido pelo investigador americano, Tad Szulc, segundo o qual os EUA 

pretendiam transformar a Cimeira de Bruxelas numa «performance anti-portuguesa» 

tendo os europeus transmitido ao Departamento de Estado a sua oposição a este 

propósito.78 Igualmente relevante é o testemunho de Helmut Schmidt que, referindo-se 

nas suas memórias ao encontro com Ford em Bruxelas, escreveu: «Em 1975 uma das 

nossas (…) diferenças de opinião residia na questão da atitude a tomar para com 

Portugal e Espanha (…). Em ambos os casos, Bona apostou em mudanças positivas e 

tentou contribuir para esse fim, enquanto Washington estava céptica. Mas influenciados 

pelos europeus, Ford e Kissinger escolheram, de facto, não tirar as consequências que 

lhes pareciam óbvias».79 

                                                 
76«Memorandum of Conversation», May 30, 1975, GFL, NSA, Caixa 12 
77Henry Kissinger, Anos de Renovação…, ob. cit. p.558 
78Tad Szulc, «Lisbon & Washington»…, ob. cit., p.46 
79Helmut Schmidt, Men and Powers, New York, Random House, 1989, pp.167-69. Neste livro, Schmidt 
conta ainda que Ford lhe perguntou: - «Que contributo podem os EUA dar que seja útil à evolução da 
situação portuguesa», tendo ele respondido: - «Impedir uma intervenção directa da União Soviética em 
Portugal». Idem, p.168.  
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Na realidade, tal como testemunhou o chanceler da RFA, não só emergiram em 

Bruxelas as divergências há muito latentes entre os aliados dos dois lados do Atlântico 

acerca da revolução portuguesa, como os europeus ocidentais exerceram uma influência 

decisiva para moderar a linha dura norte-americana. Segundo comunicou Arthur 

Hartman a João Hall Themido pouco depois da Cimeira da NATO, apesar das 

«dificuldades em compreender algumas posições portuguesas», os Estados Unidos 

«seguiriam em relação a Portugal a mesma política que os países da Europa Ocidental, 

de confiança no MFA, e, além disso, prosseguiriam o programa de ajuda económica».80 

E mais importante de tudo, como veremos posteriormente, de acordo com uma notícia 

publicada a 25 de Setembro no The New York Times «na sequência da Cimeira da 

NATO de 30 de Maio em Bruxelas, e depois de consultas com os governos oeste–

europeus», a Administração dos EUA «decidiu associar-se aos apoios ao PS», sendo 

«os fundos americanos canalizados pela CIA através de partidos e sindicatos socialistas 

da Europa Ocidental».81 

 

6.«Possível golpe dos separatistas açorianos» 

 A 31 de Maio de 1975, o director da CIA, William Colby, elaborou um 

memorando para Kissinger alertando para «um possível golpe dos separatistas 

açorianos». De acordo com as suas informações, a Frente de Libertação dos Açores 

(FLA), conjuntamente com algumas unidades militares do arquipélago, estava a 

preparar «para os próximos dias uma tentativa de golpe destinada a separar os Açores 

do controlo de Portugal». Para Colby, a iniciativa podia ter no imediato algum sucesso, 

sobretudo porque «a larga maioria da população ia concordar com o movimento, se não 

mesmo apoiá-lo», contudo, era de esperar que «o Governo português reagisse 

rapidamente para reprimir o golpe e, provavelmente, com sucesso». De resto, havia 

poucas dúvidas de que «a reacção da Metrópole ia ser dura» pois o executivo de Lisboa 

«considerava os Açores como parte integrante de Portugal» e o MFA «encarava um 

golpe nos Açores como um desafio directo à sua liderança e como um exemplo que se 

podia espalhar a outras partes do País»; além disso, havia informações de que o general 

Spínola podia usar o arquipélago «para lançar o seu próprio esforço de recuperação do 

poder». O director da Agência alertou ainda o Departamento de Estado que as 

                                                 
80AHD, PEA, nº457, 10 de Junho de 1975. Ver o capítulo seguinte para um desenvolvimento da política 
da Europa Ocidental para a transição portuguesa 
81The New York Times, September 25, 1975 
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autoridades portuguesas iam «culpar os EUA pelo golpe» e, caso ele falhasse, «os 

esforços para renegociar as facilidades na Base das Lajes iam-se complicar, talvez 

fatalmente»; e avisou que a iniciativa «ia provocar acusações em muitos círculos 

europeus ocidentais de cumplicidade dos Estados Unidos». A reacção da Europa 

Ocidental era aliás valorizada por William Colby que acrescentou no final do 

memorando: «Muito europeus ocidentais estão alarmados com as tendências em 

Portugal, mas não desistiram do País e muitos condenarão um alegado papel dos EUA 

[nos Açores] como um acto não amigável para com um aliado da NATO. Esta opinião 

vai ser mais pronunciada na esquerda (incluindo os socialistas), na imprensa e nos 

parlamentos do que nos Governos europeus, mas vai constituir uma complicação 

política na NATO. Há poucas probabilidades de que qualquer nação europeia apoie o 

golpe e provavelmente nenhuma vai reconhecer um Governo açoriano independente, a 

não ser que tenham desistido de Portugal como um membro da NATO e o movimento 

independentista tenha claramente consolidado o seu controle».82 

 Henry Kissinger reagiu nesse mesmo dia ao alerta produzido pela CIA dando 

instruções claras ao seu consulado em Ponta Delgada para «voltar a enfatizar a posição 

de estrita neutralidade dos Estados Unidos» e deixar bem claro que a FLA não devia 

«esperar qualquer ajuda do governo dos EUA nem elaborar os seus planos na 

expectativa dessa assistência».83 Ou seja, o Secretário de Estado afirmava aquela que 

foi, no essencial, a política de Washington para a questão dos Açores: não apoiar os 

movimentos separatistas locais; porém, como veremos, isso não queria significar que a 

Administração Ford excluía à partida a hipótese de apoio ao arquipélago no caso de ele 

se tornar independente em consequência da correlação de forças internas. 

 Seis dias depois deste alerta dos serviços secretos verificaram-se graves 

incidentes em Ponta Delgada na sequência de uma grande manifestação organizada pela 

FLA que reuniu milhares de pessoas e paralisou a cidade durante várias horas. A 

iniciativa surgiu com o pretexto de reivindicar a revisão da política do executivo de 

Lisboa de fixação dos preços do leite, carne e outros produtos, contudo, rapidamente se 

                                                 
82«Intelligence Alert Memorandum: Possible Coup Attempt by Azorian Separatists», Memorandum 
from The Director of Central Intelligence Agency for the Honorable Henry Kissinger, May 31, 1975, 
www.cia.gov 
83«Outgoing Telegram, 02075, May 31, 1975», FOIA 
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transformou numa acção contra o MFA e a favor da independência dos Açores, levando 

mesmo à demissão do Governador Borges Coutinho.84 

Este incidente marcou uma escalada na situação do arquipélago que 

acompanhou assim a evolução do processo político do continente. Todavia, 

praticamente desde o golpe de Estado militar de 25 de Abril que houve agitação nas 

ilhas açorianas, podendo-se encontrar em Maio de 1974 as primeiras informações 

relativas à emergência de movimentos separatistas, com a revista Newsweek a publicar 

na sua edição do dia 19 desse mês uma notícia sobre a existência de grupos defensores 

da emancipação dos Açores, bem como da Madeira.85 

A 25 de Maio de 1974 sugiram os primeiros relatos oficiais norte-americanos a 

este respeito através de um telegrama enviado pelo Cônsul em Ponta Delgada para o 

Departamento de Estado com o título sugestivo de «Movimento para a Independência 

dos Açores». Nele deu conta que foi «abordado por Nuno Vasco Câmara, membro de 

uma das famílias mais antigas e ricas de São Miguel, com o objectivo de obter o apoio 

dos Estados Unidos para a independência dos Açores», fazendo-o em nome de «um 

grupo ainda pequeno e não muito organizado» mas que podia «vir a obter um largo 

apoio entre a população local». Tratava-se do Movimento para a Autodeterminação do 

Povo Açoriano (MAPA) que tinha já várias iniciativas previstas como «a publicação 

em breve de um manifesto exigindo a autodeterminação para os Açores», a realização 

de «encontros públicos em São Miguel» e a «tomada do controlo do jornal diário 

Açores». Para tal, Nuno Vasco Câmara «planeava visitar muito em breve os Estados 

Unidos», onde «pretendia conversar com funcionários do Departamento de Estado» 

para tentar garantir auxílio americano; além disso, ia também encontrar-se com 

Edmundo Diniz, «um político de New Bedford», esperando «obter apoio e dinheiro da 

comunidade açoriana sedeada em New England». Ainda segundo este telegrama, o 

Consulado respondeu a Vasco Câmara que «se os EUA fossem confrontados com uns 

Açores independentes podiam hipoteticamente estar disponíveis para dar algum apoio, 

mas havia muito poucas possibilidades de os Estados Unidos virem a apoiar a 

separação dos Açores de Portugal». E o Cônsul em Ponta Delgada terminou com uma 
                                                 
84A respeito desta manifestação da FLA vale a pena transcrever parte do editorial publicado no jornal 
Açores a 7 de Junho: «Milhares de pessoas, centenas de veículos, uma ilha inteira, levantou a sua voz e, 
contra todas as proibições, organizou-se uma das mais grandiosas e significativas manifestações de que 
há memória. Os gritos de independência cedo ultrapassaram todas as outras reivindicações. Os 
gravíssimos problemas da lavoura, a exigência de demissão do chefe do distrito, tudo depressa passou a 
segundo plano para, a uma só voz, se gritar independência». Cit em José Medeiros Ferreira, Portugal em 
Transe… ob. cit., p.182 
85Newsweek, 19 de Maio de 1974 
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recomendação significativa para o seu Embaixador em Lisboa: «pode querer falar com 

João Bosco Mota Amaral, que Câmara alega ser favorável à ideia de independência, 

embora ele não tenha assumido nenhum compromisso».86   

 Doze dias depois do envio deste telegrama surgiu oficialmente o MAPA, através 

da publicação no jornal Correio dos Açores, propriedade de Medeiros e Almeida, do 

manifesto «O Movimento de Autodeterminação do Povo Açoriano» que reclamava 

justamente a autodeterminação do arquipélago.87 Nessa mesma ocasião, Mota Amaral 

conversou com a Embaixada norte-americana na capital portuguesa afirmando que 

«tinha sido abordado por Vítor Cruz que lhe havia dado uma cópia do manifesto» e 

acrescentando: «embora em algum momento no futuro, dependendo do que acontecer 

em Portugal, possa valer a pena pensar sobre a independência dos Açores, no presente 

não se deve tomar muito a sério o movimento para a independência dos Açores».88 

Mas foi apenas em Março de 1975, ou seja na sequência do fracasso do golpe 

militar de Spínola, que se começou a falar seriamente da independência do arquipélago, 

sobretudo após o aparecimento da FLA com o seu “Governo Provisório Clandestino”, a 

que se seguiu o Comité Açoriano 75, em Fall River, Massachusetts.89 

Logo a 2 de Abril, Frank Carlucci transmitiu a Washington ter recebido 

informações que apontavam para a preparação de «uma acção armada nos Açores» por 

parte dos grupos de portugueses exilados em Espanha e do MAPA. De modo 

inequívoco, o Embaixador aconselhou o Departamento de Estado não só a afastar-se 

destes movimentos, como mesmo a apoiar o Governo português contra as acções 

daqueles em caso de necessidade pois «os grupos dissidentes da extrema-direita só 

prejudicavam a política dos EUA nos Açores, tal como o faziam em Portugal 

Metropolitano». 

Quanto à acção armada, o diplomata não tinha dúvidas de que ela estava 

condenada ao fracasso. Em primeiro lugar porque «a assumpção por parte dos 

conspiradores em Espanha» de que iam «ser capazes de estimular um levantamento 

militar na Metrópole após conquistarem os Açores» era «um sonho impossível», pois 

«mesmo no caso improvável de eles conseguirem estabelecer-se nos Açores» não era 

«crível que o povo de Portugal se mobilizasse pela sua causa». Em segundo lugar 
                                                 
86«Ponta Delgada, 090, May 25, 1974», FOIA  
87Boaventura de Sousa Santos, O Pulsar da Revolução…, ob. cit. p.112 
88«Lisbon, 2300, June 6, 1974», FOIA 
89Onésimo Teotónio Almeida, «Açores entre Portugal e os EUA. Equívocos de um período quente 
(1975-76)», em António José Telo (coord.), O Fim da Segunda Guerra Mundial e os Novos Rumos da 
Europa, Lisboa, Edições Cosmos, 1996, p.44 
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porque «a pretensão dos membros do MAPA de mobilizar a largamente passiva 

população dos Açores numa tentativa de obter a independência da Metrópole» era 

«muito duvidosa». Finalmente porque «os grupos conspirativos estavam penetrados por 

“esquerdistas” e o Governo português tinha conhecimento das suas actividades». 

Para Carlucci as consequências previsíveis deste tipo de movimentações eram 

muito negativas para Washington. Desde logo, se Lisboa encontrasse substância «nas 

suspeições já existente» de que os EUA estavam «a apoiar o MAPA e outros grupos de 

extrema-direita», os «direitos na Base das Lajes podiam estar em perigo de rápido 

termo». Ainda a considerar eram «os efeitos de possíveis revelações ou mesmo 

acusações de apoio ao movimento separatista dos Açores nos países de todo o mundo 

onde existiam base militares americanas». 

Também em Portugal os efeitos podiam ser bastante contra-producentes pois se 

qualquer destes grupos levasse a cabo uma acção armada e falhasse, como quase de 

certeza aconteceria, Portugal ia «assistir à repetição dos acontecimentos do pós-golpe 

fracassado de 11 de Maço com mais uma guinada brusca para a esquerda e o descrédito 

dos aliados e apoiantes dos Estados Unidos que ainda restavam no País». 

Dada esta avaliação, o Embaixador recomendava a adopção rápida das seguintes 

acções: «a)Informar os grupos exilados em Espanha que os EUA não só não vão apoiá-

los, como podem mesmo ser obrigados a auxiliar o Governo português, fornecendo-lhe 

meios de transportes e provisões, caso eles tentem qualquer coisa nos Açores. B)A 

Embaixada deve ser autorizada a dizer ao Governo português que tem informações de 

que grupos não identificados de conspiradores em Espanha estão a planear qualquer 

coisa nos Açores e que nós temos tentado fazer-lhes chegar a informação de que nos 

vamos opor activamente aos seus esforços. C)Através de canais apropriados temos de 

informar o MAPA de que o Governo dos Estados Unidos se opõe firmemente a 

quaisquer actividades separatistas».90 

 Catorze dias depois, numa reunião do staff de Henry Kissinger, Arthur Hartman 

informou o Secretário de Estado que o Departamento de Assuntos Ibéricos foi 

contactado por açorianos residentes nos EUA que estavam a preparar «uma declaração 

exigindo autonomia ou, possivelmente, independência». A reacção do responsável pela 

política externa de Washington não podia ter sido mais interessante: - «Você vai 

                                                 
90«Lisbon, 1878, April 2, 1975», GFL, PCF, Caixa 11 
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assegurar que nós não vamos rejeitar automaticamente isso. Não estou a dizer que 

devemos aprová-lo».91 

 Segundo o historiador José Medeiros Ferreira, ainda em Abril, Jean-Denis 

Raingeard, identificado por fontes da CIA como um operacional da OAS francesa, 

deslocou-se aos Estados Unidos com um plano com para destabilizar a situação nos 

Açores conhecido por “The Usine Plan”, tendo chegado a encontrar-se com um 

assessor do então Conselheiro Nacional de Segurança, Brent Scowcroft. Porém, 

aconselhado por Carlucci, este último recomendou ao seu governo que não se 

envolvesse no plano em questão.92   

Mas, como referimos anteriormente, foi essencialmente a partir de Maio de 

1975 que os acontecimentos nos Açores se precipitaram.93 A 31 desse mês surgiram as 

já citadas informações sobre um possível golpe de separatistas; a 6 de Junho ocorreram 

os graves incidentes em Ponta Delgada; a 20 de Julho as sedes do PCP e do MDP 

naquela cidade foram assaltadas; a 6 de Agosto a sede do MDP na capital de São 

Miguel foi incendiada; onde dias depois este tipo de acção estendeu-se a todos os 

partidos de esquerda; a 19 de Agosto foram destruídas sedes do PCP, MDP e MES em 

Angra do Heroísmo; no dia 25 desse mês os membros do Partido Comunista foram 

expulsos da Horta.94   

Em paralelo com estes acontecimentos no arquipélago assistiu-se a uma 

crescente agitação na comunidade açoriana residente nos EUA onde «os movimentos 

pró-independência estavam a ganhar terreno». Deste modo, no início de Junho realizou-

se uma manifestação em Boston contra o ministro português da Comunicação Social, 

aproveitando o pretexto oferecido pela visita daquele aos Estados Unidos, que acabou 

por ser dominada por reivindicações separatistas. Pela mesma ocasião, foi criado o 

“Comité Açoriano 75” com o objectivo de «apoiar os movimentos que lutavam pela 

independência do Açores», ao mesmo tempo que elementos luso-americanos de origem 

                                                 
91«The Secretary´s Principals and Regionals Directors Staff Meeting», April 16, 1975, NA, SDR, Entry 
5177, Caixa 6 
92José Medeiros Ferreira, Portugal em Transe… ob. cit., p.186 
93Onésimo Teotónio Almeida escreveu a este respeito: «Entre Maio e Outubro de 1975, quando o 
processo político em Portugal Continental se desenrolava velozmente e o domínio comunista surgia 
como uma ameaça iminente e imparável, as forças conservadoras açorianas mobilizaram uma mistura 
dos antigos sentimentos anti-centralistas e autonómicos com os ressentimentos de quinhentos anos de 
esquecimento por parte do governo central, a que se aliaram as convicções de uma população 
profundamente religiosa. A tudo isso se juntou ainda uma velha simpatia popular pela América, que 
laços de sangue haviam solidificado ao longo de século e meio de emigração». Onésimo Teotónio 
Almeida, «Açores entre Portugal e os EUA…, ob. cit., p.44 
94Boaventura de Sousa Santos, O Pulsar da Revolução…, ob. cit. pp.232-52 
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açoriana procuravam «a ajuda do Congresso para criar um governo provisório no 

exílio».95  E, a partir de meados desse mês, a situação agravou-se ainda mais, 

registando-se ameaças de rapto do Cônsul em Boston ou de funcionários do Consulado 

e da Embaixada e a entrega de uma carta ao primeiro cujo conteúdo constituía um 

verdadeiro ultimato: «(…)os açorianos abaixo–assinados radicados nos EUA lembram 

a vexa o direito humano sagrado que assiste aos açorianos de quererem escolher eles, e 

somente eles, o futuro que melhor convier para a sua terra. Ofendidos na sua dignidade 

e sentindo repulsa no processo adoptado na prisão de patriotas açorianos, vimos exigir 

de vexa uma explicação digna sobre as evidências que levaram ao Governo de Lisboa a 

tal atitude que só lembra a PIDE de sinistras recordações. Se, depois do prazo de 24 

horas, não tivermos recebido as exigidas explicações a que temos direito, deixaremos 

que a numerosa comunidade açoriana da Nova Inglaterra tome as medidas que julgar 

convenientes relativamente à sua pessoa e a esse Consulado».96 

 Nas suas memórias, João Hall Themido comentou estes desenvolvimentos 

deixando em aberto a hipótese de os EUA poderem estar a apoiar as acções dos 

emigrantes açorianos residentes nesse país. Escreveu ele: «(…)os Açores são 

importantes para os Estados Unidos, que aí têm o uso de uma base, por ser o território 

europeu mais próximo daquele país e estar integrado na área dos seus interesses 

estratégicos. Por essa razão, a segurança americana exige que essas ilhas não estejam 

em mãos inimigas. A agitação de que me apercebi na comunidade de origem açoriana 

residente nos Estados Unidos, com ênfase em soluções emancipadoras, não me pareceu 

inocente».97 

 Na realidade, houve elementos no Congresso, como o Senador Jesse Helms, no 

Departamento de Defesa e na CIA que encorajaram os movimentos separatistas.98 Além 

disso, o próprio Presidente Gerald Ford não excluiu a hipótese de apoiar uns Açores 

independentes, tendo chegado a perguntar a Helmut Schmidt durante o encontro em 

Bruxelas por ocasião da Cimeira da NATO: - «Como reagiriam os europeus se os 

Açores se separassem de Portugal e se tornassem independentes?».99 

                                                 
95AHD, PEA, nº442, 4 de Junho de 1975 
96AHD, PEA, nº462, 12 de Junho de 1975; AHD, PEA, nº469, 16 de Junho de 1975  
97João Hall Themido, Dez Anos em Washington…, ob. cit., p.192 
98Witney W. Schneidman, Confronto em África…, ob. cit., p.228 
99Helmut Schmidt, Men and Power…, ob. cit., p.168. A resposta do Chanceler da RFA a esta pergunta 
do Presidente dos EUA traduz bem a posição europeia acerca do problema dos Açores: «A Europa 
Ocidental aceitará a separação dos Açores se a situação em Portugal se tornar insustentável. Porém, na 
actualidade, esse não é o caso. Assim sendo, no presente, a declaração de independência dos Açores não 
terá justificação aos olhos da Europa Ocidental». Ibidem 



 287

Todavia, os registos e testemunhos existentes apontam para que a 

Administração norte-americana tenha não só optado por não apoiar o separatismo 

açoriano, como mesmo se esforçado para o conter, sobretudo a partir de Agosto de 

1975.   

 Frank Carlucci é claro ao afirmar que «o governo dos EUA não apoiou o 

movimento independentista, apesar de haver algumas pessoas que o desejassem». E 

acrescenta: «eu eliminei essa ideia na CIA e no Departamento de Defesa. Falei com o 

Sub-Secretário de Estado da Defesa e disse-lhe que não o podiam fazer. Eles 

concordaram. Combati essa ideia e insisti com todos para que não aceitassem essa tese 

da independência dos Açores. Acordámos em seguir a minha posição».100  

 No mesmo sentido vai o testemunho de Mário Soares: «O separatismo açoriano 

(…) foi mais sério, até pelas ligações mais do que seculares dos açorianos aos Estados 

Unidos. Houve tentativas para buscar apoios e estabelecer contactos políticos. Mas os 

Estados Unidos nunca hesitaram – honra lhes seja feita! – quer a Administração dos 

sucessivos Presidentes, quer o Congresso. Preveni-os contra tal tentação, desde a 

primeira vez que lá estive como Ministro dos Negócios Estrangeiros. Disse a Kissinger: 

“A única razão que nos poderia levar a abandonar a NATO (…) era se os Estados 

Unidos estivessem a apoiar e estimular o separatismo açoriano”. Nunca o fizerem, nem 

jamais tiveram essa intenção, há que o reconhecer!».101 

 Particularmente significativo a este respeito é o conteúdo de um telegrama 

enviado a 15 de Agosto de 1975 por Henry Kissinger para a sua Embaixada em Lisboa, 

instando-a a actuar no sentido de tentar conter os separatistas açorianos. Importa 

destacar que estas instruções surgiram na sequência de uma importante visita de 

Carlucci a Washington, que desenvolveremos posteriormente, e resultaram em larga 

medida da acção do Embaixador. Ainda merecedora de um sublinhado especial é a 

referência feita pelo Secretário de Estado no documento a Mota Amaral como 

representante da Frente de Libertação dos Açores. Escreveu Kissinger: «Apesar das 

declarações da FLA de que a ideia da independência dos Açores ganhou o seu próprio 

momentum, em quaisquer futuros contactos com Mota Amaral ou outro representante 

da FLA você deve instá-los fortemente a conterem–se nas suas actividades para dar à 

situação na Metrópole uma oportunidade de evoluir mais. Notamos que Soares e outros 

representantes do documento [dos Nove] com quem falou subscrevem a tese de que 

                                                 
100Entrevista a Frank Carlucci, Washington DC., 26.10.2004 
101Maria João Avillez, Soares. Ditadura e Revolução…, ob. cit., p.406 
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qualquer acção conducente à independência dos Açores terá efeitos desastrosos sobre 

os esforços anti–Gonçalves em Lisboa. O antigo Cônsul no Porto, Taylor, também 

acredita que tal acção vai prejudicar os esforços anti–PCP no Norte do País. O 

Embaixador Carlucci está a regressar com instruções para desencorajar, neste 

momento, qualquer acção da FLA em direcção à independência, o que iria complicar 

ainda mais o ambiente político em Portugal Continental».102 

 Um sinal importante no mesmo sentido foi dado por Gerald Ford no mês 

seguinte a este telegrama ao aceitar receber na Casa Branca representantes da 

comunidade emigrante açoriana que lhe comunicaram a sua disponibilidade para 

renunciar à luta pela independência contra a garantia do fim da influência comunista no 

continente e da concessão de ampla autonomia constitucional.103 

 Efectivamente, a solução final passou por uma ampla autonomia constitucional 

e recebeu a concordância de Washington. Como escreveu Medeiros Ferreira: «A 

presença do Embaixador norte-americano, Frank Carlucci, na sessão solene de abertura 

da Assembleia Regional dos Açores, significou a concordância de uma potência com a 

influência dos Estados Unidos no mundo atlântico com o ponto de equilíbrio 

encontrado entre Lisboa e os arquipélagos».104 

 

7.Os Serviços Secretos americanos em Portugal 

 Com o objectivo de recolher no terreno informações sobre a situação 

portuguesa, a Defense Intelligence Agency (DIA) enviou a Portugal uma missão 

dirigida por Wynfred Joshua, o Defense Intelligence Officer (DIO) responsável pelos 

assuntos europeus e soviéticos. 

 Joshua permaneceu no País de 1 a 4 de Junho de 1975, período durante o qual 

contactou com diversos elementos da Embaixada dos EUA e com o responsável 

diplomático do Brasil, o general Fontoura. No final elaborou um memorando para 

Vernon Walters com as suas conclusões acerca dos aspectos identificados como 

primordiais, tais como, a situação no MFA, os partidos políticos, o papel da URSS, as 

                                                 
102«Outgoing Telegram, 194642, August 15, 1975», GFL, PCF, Caixa 11 
103Marcelo Rebelo de Sousa, A Revolução e o Nascimento do PPD…, ob. cit., p.798 
104José Medeiros Ferreira, Portugal em Transe… ob. cit., p.188. Importa sublinhar aqui a dificuldade que 
ainda existe em obter informações acerca das ligações entre os EUA e o separatismo açoriano, o que 
ficou especialmente demonstrado pela recusa do Departamento de Defesa e da CIA aos pedidos de 
desclassificação de documentos feitos ao abrigo do FOIA  
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relações de Lisboa com a NATO, a questão dos Açores e a evolução do processo 

político interno.105 

 Sobre o Movimento das Forças Armadas, o DIO escreveu que este era ainda «o 

principal centro de poder em Portugal», mas estava «dividido em três grupos de poder 

delineados e representados no Conselho da Revolução, o seu órgão mais importante». 

O primeiro deles, a que chamou de «os moderados», tendia a «aglutinar-se à volta de 

Costa Gomes» e, «embora constituísse uma minoria no CR, era maioritário no conjunto 

das Forças Armadas»; segundo a informação transmitida pelo adido aeronáutico da 

Embaixada, Peter Blackley, «embora mais e mais moderados estivessem a ser 

removidos de posições de influência, estes constituíam ainda um reservatório de poder 

com que se podia contar para apoiar um líder moderado forte que estivesse preparado 

para exercer o poder». O então Presidente da Republica era o preferido para constituir 

esse potencial «líder moderado», contudo, as opiniões recolhidas eram contraditórias 

acerca da sua personalidade, indo desde «uma figura muito poderosa capaz de 

equilibrar entre a esquerda e os moderados, até alguém com muito pouca influência»; 

num extremo estava a avaliação do general Fontoura para quem «o papel de Costa 

Gomes tinha sido reduzido a virtualmente zero». Outros importantes elementos 

moderados identificados por Joshua eram Melo Antunes, Vítor Alves, Mendes Dias, 

Vítor Crespo, Galvão de Melo e Carlos Fabião, sendo que, segundo o Embaixador 

brasileiro, os dois primeiros eram «de entre os líderes moderados com alguma 

influência os únicos com quem se podia trabalhar com confiança», mas «estavam 

relegados para a periferia da estrutura do poder»; já sobre Carlos Fabião, 

inesperadamente identificado como moderado, pensava-se que «as suas declarações 

mais radicais se explicavam pela necessidade de estabelecer as “credenciais 

esquerdistas” em virtude de ter sido promovido recentemente a general de quatro 

estrelas». Tudo somado, os elementos militares da Embaixada norte-americana 

«defendiam que existiam ainda muitos oficiais moderados receptivos a trabalhar com os 

EUA e que não tinham simpatia pelo curso “esquerdista” de Portugal; porém, 

sintomaticamente, queixavam-se que «no quadro da direcção política [de Washington] 

tinham muito pouco oferecer-lhes», restando-lhes «o encorajamento verbal». 

                                                 
105Os elementos da Embaixada dos EUA em Lisboa contactados por Wynfred Joshua foram: Peter 
Blackley (Defense/Air Attache), Charles Yerkes, Jr (Army Attache), Alexander Thomson (Naval 
Attache), Francis D. Jordan, Jr. (Asst. Air Attache), Edward Grubbs (Asst. Army Attache) Charles Ryan 
(Asst. Naval Attache), Herbert Okun (Deputy Chief of Mission). Além destes, o DIO falou ainda com 
Frank Corley, do COMIBERLANT 
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 O segundo grupo identificado dentro do MFA era designado de “power 

seekers”. Alguns elementos desta ala tendiam a aglutinar-se em torno de Rosa Coutinho 

que, segundo as informações do DIO, «parecia estar logo a seguir ao Primeiro-Ministro 

na estrutura de poder» e era «um oportunista disposto a apoiar qualquer política ou 

facção que prometa fortalecer a sua própria posição de poder». Os restantes membros 

dos “power seekers” apoiavam «outro líder ambicioso», Otelo Saraiva de Carvalho, 

definido por vários diplomatas americanos como «anti-NATO e anti-EUA» e «o 

homem que orquestrou o ataque contra Frank Carlucci». 

 Finalmente, o terceiro grupo era o dos «radicais», sendo que «muitos estavam 

ideologicamente próximos dos comunistas» e outro «sublinhavam a identificação de 

Portugal com o Terceiro Mundo». De acordo com Joshua, esta ala era «em muitos 

assuntos dominante» e Vasco Gonçalves era «um dos seus elementos-chave», havendo 

em relação a ele «um acordo generalizado de que era um simpatizante do PCP, anti-

Estados Unidos e anti-NATO». Ainda neste âmbito, a 5ª Divisão, «controlada pelo 

coronel Varela Gomes, da facção fortemente pró-comunista», era um dos «principais 

centros de poder» e o «elo de ligação entre o PCP e o MFA». 

 Na parte do memorando dedicada aos partidos políticos o DIO chegou a duas 

conclusões primordiais: primeira, que «as eleições não tiveram significado real»; 

segunda, que as «várias facções políticas estavam a movimentar-se no sentido de se 

armarem». Quanto ao Partido Socialista, que «havia demonstrado um maior nível de 

popularidade do que os outros partidos no sufrágio de Abril», havia quem pensasse, 

como era o caso do Embaixador brasileiro, «que tinha perdido a capacidade de 

provocar qualquer mudança significativa na situação política portuguesa»; a respeito do 

PS, mencionava-se ainda “o Caso República” e a subsequente cisão deste partido com 

os comunistas e os líderes do Governo Provisório. Relativamente ao PCP, que em 

«contraste com os socialistas mantinha um alto nível de visibilidade, particularmente 

em Lisboa», estava «activo como elemento de influência no MFA e no executivo»; 

além disso, mantinha «o controlo de muitas autarquias locais, meios de comunicação 

social e sindicatos». De acordo com as informações recolhidas por Joshua, a chave da 

influência do partido de Álvaro Cunhal estava na «cooperação com o MFA e no apoio 

ao seu programa desde o início», estando o líder comunista «consciente de que era 

através desta ligação aos militares que o PCP podia manter um nível de influência que, 

de outra forma, não lhe seria permitido»; porém, «alguns observadores da Embaixada 
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[dos EUA] pensavam que em algum momento, no futuro, o PCP e o MFA iam 

inevitavelmente entrar em conflito». 

 Particularmente relevantes eram os relatos obtidos acerca das relações de Álvaro 

Cunhal com Moscovo, que eram «muito boas», estando o Partido Comunista a 

beneficiar «da assistência financeira soviética – talvez entre 35 a 40 milhões de dólares 

no ano de 1974» - e da recolha das «receitas dos eventos culturais da URSS no País»; 

mas, apesar disso, Moscovo estava «aparentemente a deixar Cunhal dirigir o seu 

próprio show em Portugal». De resto, as opiniões da larga maioria das personalidades 

ouvidas durante a missão iam no sentido de uma actuação cautelosa por parte do 

Kremlin no contexto da revolução portuguesa; para alguns, «os soviéticos gostariam de 

ver Portugal deslocar-se para a sua órbita, mas estavam preocupados com a 

possibilidade deste desenvolvimento alarmar o Ocidente»; já outros iam ainda mais 

além e não só pensavam que a URSS «não queria que o PCP tomasse o poder, mesmo 

que isso fosse possível, com receio das repercussões à escala mundial», como o próprio 

Álvaro Cunhal «não pretendia tomar o controlo do Governo em Lisboa por saber que o 

partido não estava preparado para esta tarefa». Independentemente da real intenção de 

Moscovo, sabia-se que esta estava a «estabelecer tantos contactos quanto possível em 

diversos níveis de sociedade portuguesa»: «estava a desenvolver um programa cultural 

agressivo, estava a apoiar a modernização da obsoleta indústria de pesca portuguesa, 

estava a celebrar acordos ao nível da aviação civil, os navios mercantes soviéticos 

estavam a usar os portos portugueses, grupos comerciais da URSS estavam a deslocar-

se a Portugal e vários elementos do Governo português estavam a ser convidados para 

visitar a União Soviética». Já o seu corpo diplomático em Lisboa desenvolvia uma 

actividade muito intensa, com o Embaixdador Kalinine a ser «muito activo», a 

encontrar-se «regularmente com membros-chave do MFA» e a manter «uma linha 

telefónica directa com a sede do MDP/CDE». 

 Também as relações de Portugal com a NATO ocuparam um lugar de destaque 

no memorando elaborado pelo funcionário da Defense Intelligence Agency, sendo que, 

a este respeito, a opinião generalizada das personalidades contactadas ia no sentido de 

haver «um fraco entendimento do papel da Organização por parte dos oficiais do 

MFA», com muitos a julgarem que «a NATO ganha mais “em sair de Portugal” do que 

Portugal em sair da NATO»; apesar disso, havia informações de que não só «alguns 

líderes-chave - [Vasco] Gonçalves, [Otelo Saraiva] de Carvalho – se opunham à 

participação na Organização», como também «a comunicação social era bastante 
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hostil». Por estes motivos, «os portugueses estavam vulneráveis a uma campanha anti-

NATO», não obstante o governo ter afirmado o seu «apoio à NATO» e «mantido os 

seus compromissos internacionais». 

 Igualmente primordial era a questão dos Açores, especialmente com o 

agravamento da situação no período em apreço, concluindo o DIO que «a ameaça de 

independência era séria». Todas as informações recolhidas apontavam para que Lisboa 

«ia enfrentar problemas» no arquipélago, desde logo pela sua incapacidade para «reunir 

uma força militar» capaz de intervir nas ilhas caso ocorresse um golpe local, dada a 

«falta de disciplina nas Forças Armadas». Por este motivo, entre os adidos militares da 

Embaixada dos Estados Unidos em Portugal «predominava a ideia de que uma 

declaração unilateral de independência dos Açores tinha hipótese de ser bem sucedida». 

 Finalmente, sobre a previsível evolução do processo político português, o DIO 

escreveu: «Todos os observadores defenderam – como o fez o Embaixador do Brasil – 

que Portugal estava inexoravelmente a avançar no caminho do socialismo. Todavia, 

para além deste ponto, as opiniões dividiram-se. Alguns pensam que, no melhor caso, 

haverá um Portugal do tipo Egipto à lá Nasser, sendo o modelo cubano a pior hipótese 

entre as mais prováveis; outros ainda defendem que o País tem uma boa chance de 

transitar para uma social–democracia de tipo Ocidental, particularmente se os norte–

americanos e os europeus demonstrarem a sua preocupação activa e solidariedade com 

Portugal». Para que o segundo caso se tornasse uma realidade – um Portugal com um 

regime social–democrata de tipo Ocidental – vários aconselhavam que Washington 

«demonstrasse a sua boa vontade» e apoiasse Lisboa. Devia fazê-lo, desde logo, 

«cancelando o embargo de armas» ao País, mas também através de «um programa de 

ajuda militar que manteria abertas linhas de comunicação com os portugueses e 

aumentaria a influência dos EUA»; este auxílio militar devia passar pela oferta de 

equipamento, treino técnico às Forças Armadas portuguesas e pelo estabelecimento de 

uma brigada aerotransportada destinada a operar no seio da NATO. 

Neste mesmo sentido iam as recomendações finais feitas por Wynfred Joshua: 

«o melhor conselho para os EUA consiste em usarem todos os meios de que ainda 

dispõe para tentar fortalecer a causa moderada em Portugal». Mas advertia: «o tempo 

está claramente a trabalhar contra os moderados e as oportunidades para os Estados 
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Unidos influenciarem a situação portuguesa é provável que diminua há medida que o 

tempo passa»106 

Para além do seu carácter inédito e do conteúdo das impressões expressas pelos 

elementos do corpo diplomático americano e brasileiro sobre a situação em Portugal, 

este documento tem ainda a importância de revelar o tipo mais comum das operações 

realizadas pelos serviços secretos dos Estados Unidos durante a revolução portuguesa: 

estas foram fundamentalmente missões de recolha, selecção e tratamento da informação 

no terreno. Na realidade, os poucos registos existentes apontam para que quer a CIA, 

quer a DIA, tenham optado por uma actuação de baixo perfil no País muito devido às 

consequências das revelações públicas do seu envolvimento no processo que levou 

Pinochet ao poder no Chile em 1973 que conduziram inclusive à constituição de uma 

comissão de investigação no Congresso. 

 Na já referida investigação desenvolvida por Tad Szulc, o autor concluiu que 

«ao longo do processo, Kissinger instruiu a Central Intelligence Agency para tentar o 

seu melhor através de operações clandestinas destinadas a apoiar a causa anti-

comunista», mas «o papel desta Agência foi questionável». Também Frank Carlucci 

desvalorizou a importância da actuação destes serviços secretos em Portugal e 

acrescentou: «A imprensa gostava de afirmar que a CIA planeava e executava tudo, 

mas não era verdade. Eles faziam parte da equipa da Embaixada. Quando estive em 

Washington certifiquei-me que William Colby percebia quem estava no comando. 

Posso dizer que tudo o que a CIA fez foi sobre o meu comando. Qualquer acção que 

possa ter desenvolvido destinou-se apenas a apoiar a política dos EUA que era a de 

apoiar os elementos democráticos em Portugal. A CIA era parte da equipa [da 

Embaixada] e fazia o que eu lhe mandava».107 

 Não obstante, segundo o que «informadores da Administração Ford altamente 

confiáveis» revelaram a Tad Szulc, «quer o National Security Council (NSC), quer o 

seu ultra-secreto 40 Committee tiveram uma série de encontros em 1974 e 1975 para 

analisar a situação portuguesa», tendo o segundo organismo «aprovado um dado 

                                                 
106Memorandum from The Defense Intelligence Officer for European and Soviet Political-Military 
Affairs for Gen. Vernon Walters, June 19, 1975, FOIA 
107Entrevista a Frank Carlucci, Washington DC., 26.10.2004. Noutra entrevista, Frank Carlucci referiu: 
«Na realidade eu concebi pessoalmente quaisquer programas de operações secretas que possam ter 
havido em Portugal. Disse-lhes desde o início que não precisava de saber fontes e métodos, mas 
precisava de saber tudo sobre os programas e o modo como eram implementados. Dei-lhes instruções 
estritas de não haver quaisquer contactos com a extrema-direita». Interview with Frank C. Carlucci, The 
Association for Diplomatic Studies and Training, Foreign Affairs Oral History Project, Georgetown 
University, December 30, 1996, p.4 
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número de operações da CIA em Portugal e Angola». A primeira reunião do 40 

Committee ocorreu em Setembro de 1974 não tendo sido «tomadas decisões de monta», 

contudo, o governo dos EUA «deixou em aberto a opção de ordenar operações secretas 

relevantes». Já em Abril de 1975, «o NSC reavaliou a situação e o 40 Committee 

encontrou-se para determinar como os recursos da CIA podiam ser melhor utilizados 

em Portugal», mas, consciente das pressões sobre a Agência, «recomendou que a CIA 

se esforçasse com prudência e preferencialmente através de canais externos seguros por 

assistir os grupos anti-comunistas em Portugal, desde os socialistas até aos elementos 

de direita». Finalmente, na primeira semana de Agosto desse mesmo ano, Henry 

Kissinger «convocou o 40 Committee para outra revisão das possibilidades de 

operações secretas da CIA (…) tendo sido «aprovados fundos adicionais para a CIA 

utilizar em Portugal». 

 Ainda de acordo com o mesmo autor, para além do auxílio às forças anti-

comunistas, os serviços secretos americanos tiveram «extensos contactos com grupos 

do Norte de Portugal onde as sedes do PCP foram queimadas e destruídas por 

multidões em fúria», bem como com os movimentos defensores da independência dos 

Açores, porém, neste último caso, não houve «sinais conhecidos de encorajamento aos 

separatistas por parte da CIA e da DIA».108 

 Para além da investigação desenvolvida por Tad Szulc e do testemunho de 

Frank Carlucci, podemos ainda encontrar um importante elemento para a melhor 

compreensão do papel dos serviços secretos dos EUA em Portugal durante a transição 

democrática no memorando de uma conversa privada ocorrida a 31 de Março de 1975 

entre Henry Kissinger e altos dirigentes norte-americanos, tais como Dean Rusk, Cyrus 

Vance, George Shultz, Averell Harriman, Robert McNamara, David Rockefeller, 

Geoge Ball, David Bruce, Larry Eagleburger e Josep Sisco.  

 O Secretário de Estado inaugurou a reunião mostrando-se «profundamente 

preocupado com a paralisia que os EUA estavam a infligir a si mesmos a uma escala 

global», escolhendo justamente o caso português para exemplificar os motivos da sua 

apreensão. Relativamente aos acontecimentos em Lisboa, manteve-se dentro da sua 

visão tradicional: «Sobre Portugal, nós temos um grupo de oficiais com ideias 

impossíveis de distinguir das dos comunistas, embora não sejam tecnicamente 

comunistas, que estão a dominar a cena política. As estruturas do poder são 

                                                 
108Tad Szulc, «Lisbon & Washington»…, ob.cit., pp.4-37 
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essencialmente controladas pelos comunistas e eles estão a desenvolver um “colete de 

forças” sobre o País. (…) A NATO diz que as eleições têm que ser realizadas e que os 

comunistas não devem tomar o Governo. Por vezes pode-se estabelecer um conjunto de 

objectivos que, mesmo se realizados, são essencialmente ineficazes. Penso que as 

eleições vão ser realizadas, mas temos presentemente três partidos banidos e dois 

intimidados e, em qualquer caso, a Constituição está tão condicionada que o 

Movimento das Forças Armadas controla tudo. (…) Certamente que os acontecimentos 

em Portugal não estão ainda terminados. Os comunistas podem não tomar 

completamente o poder e mesmo assim o impacto em tudo que nós trabalhámos na 

Europa nos últimos 30 anos pode sofrer um cataclismo. Se eles forem espertos podem 

obter mais do que a tomada do poder. O que é que aqueles de nós interessados na 

Aliança Atlântica fazemos depois das eleições? Se tivermos um Governo não 

comunista actuando moderadamente, devemos forçar uma expulsão da NATO? Ou que 

outra coisa podemos fazer?». 

Após esta avaliação profundamente pessimista da situação portuguesa, o 

Secretário de Estado queixou-se da incapacidade norte–americana para actuar em 

Portugal no sentido de reverter o curso dos acontecimentos, muito em particular da 

paralisia da CIA e do “40 Committee” em resultado dos ataques contra eles movidos 

pela imprensa após os acontecimentos do Chile e das audiências no Congresso sobre os 

serviços secretos: «Não sei o que podíamos ter feito se ainda tivéssemos uma CIA. Mas 

tudo o que aconteceu foi-nos revelado antecipadamente por dois Presidentes [Spínola e 

Costa Gomes] (…) Tinha sido nosso dever colocar este tipo de situação perante o 40 

Committee. (…) Após os ataques sobre o episódio do Chile a CIA ficou efectivamente 

desmantelada. Callaghan disse-me que o Reino Unido não vai mais identificar as suas 

fontes quando nos transmitirem informações secretas pois consideram isso muito 

perigoso para as suas fontes. (…) Uma superpotência no mundo actual sem uma 

máquina de intelligence efectiva está em grandes apuros. Se as investigações no 

Congresso não chegarem rapidamente ao fim, vão ser desvendadas todas as operações 

secretas dos últimos vinte anos. Se elas forem tornadas públicas fora do seu contexto, 

isso vai conduzir à destruição de qualquer capacidade de realizar operações de 

Intelligence.  

Referindo-se concretamente às acções secretas levada a cabo pelos EUA em 

Portugal, Kissinger foi bastante claro e duro: «O que aconteceu em Portugal podia 

muito bem ter acontecido mesmo com uma campanha massiva da CIA, mas nós 
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actuámos como crianças. Demos qualquer coisa como 10 mil dólares a um partido 

alemão que eles canalizaram para os portugueses. Infligimos um sério revés a nós 

próprios. Não houve quaisquer novas acções do 40 Committee desde a emenda Ryan. 

(…) Nos últimos três meses não tivemos quaisquer encontros do 40 Committee». 

Ou seja, segundo as palavras do próprio Kissinger, a CIA teve um papel 

praticamente nulo em Portugal, limitando-se a dar «qualquer coisa como 10 mil dólares 

a um partido alemão», e o 40 Committee praticamente nunca se reuniu para debater a 

revolução portuguesa, pelo menos até finais de Março de 1975.109  

 

8.O refluxo do processo revolucionário e as promessas de apoio norte-americano 

No Verão de 1975 iniciou-se o refluxo do processo revolucionário na sequência 

da intensificação do contra-ataque das forças anti-comunistas que remeteram a aliança 

PCP-“gonçalvistas” para uma posição de minimização de perdas. Sintomaticamente, a 

partir da segunda metade de Julho, Henry Kissinger mostrou-se não só novamente 

disponível para apoiar as forças “moderadas” portuguesas, como empenhou-se mesmo 

em incentivá-las a agirem. 

Antes porém, assistiu-se a mais um importante passo da deriva revolucionária 

com a Assembleia do MFA a aprovar o «Documento-Guia do Projecto de Aliança 

Povo-MFA», fazendo-o num primeiro momento na reunião de 8 de Junho e 

confirmando-o a 7 de Julho. Este defendia a instauração de um verdadeiro poder 

popular a partir da iniciativa das Assembleias de Unidades que, «através de sessões de 

esclarecimento e informação», incentivariam «numa primeira fase (…) o lançamento de 

Comissões de Moradores e Trabalhadores»; seguiam-se mais quatro fases no 

desenvolvimento do processo através da criação sucessiva das restantes estruturas do 

poder popular: Assembleias Populares Locais e Municipais (segunda fase); 

Assembleias Populares Distritais (terceira fase); Assembleias Populares Regionais 

(quarta fase); Assembleia Popular Nacional (quinta fase). Esta orgânica era completada 

com a definição do Conselho da Revolução como «órgão máximo da soberania 

nacional»; já os partidos políticos eram excluídos deste projecto pois «a sociedade 

socialista» só se alcançava «pela unidade», passando esta «pela independência de 

                                                 
109«Memorandum of Conversation», March 231, 1975, NA, SDR, Entry 5177, Caixa 6. Sobre o 
financiamento das forças portuguesas que se opunham ao PCP pela CIA através de canais europeus ver 
o próximo capítulo 
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vinculação partidária», objectivo que era garantido através do acompanhamento do 

processo pelo MFA enquanto «movimento suprapartidário».110 

 Não obstante o «Documento-Guia» ultrapassar pela esquerda os “gonçalvistas” 

e o PCP estes apoiaram-no numa manobra táctica destinada a isolar as forças 

“moderadas”, sobretudo no seio militar, com os comunistas a fazerem publicar uma 

nota sublinhando a importância da organização do movimento popular: «a definição de 

formas de organização do movimento popular, marcando linhas gerais do seu 

desenvolvimento e da sua evolução, têm um extraordinário alcance para a consolidação 

do processo revolucionário e a definição da estrutura da futuro Estado democrático e 

socialista».111 

 Em sentido contrário, o PS criticou duramente o documento, acusando-o de ser 

«contrário ao Programa do MFA e à Plataforma de Acordo Constitucional» e de 

constituir «um desprezo formal pela vontade popular expressa nas eleições de 25 de 

Abril»; indo mais longe, alertou o Movimento das Forças Armadas para um possível 

«divórcio entre o povo e o MFA» e acusou-o de pretender «a militarização da vida 

política».112  

 A aprovação do «Documento-Guia do Projecto Aliança Povo-MFA» também 

não passou despercebida aos serviços secretos norte-americanos que elaboraram um 

documento chamando a atenção do seu governo para o facto de a criação de várias 

estruturas organizativas do poder popular implicar que não ia «haver nenhum papel 

relevante para os partidos políticos» e que muito provavelmente o MFA tinha 

abandonado «o seu anterior compromisso de realizar eleições para uma Assembleia 

Legislativa». Além disso, para a CIA era claro que o texto surgia como um 

entendimento táctico entre o PCP e a extrema-esquerda, representando as Comissões 

aprovadas «um compromisso entre a estrutura de Comité preferida pelos Comunistas e 

aquela apoiada pelos esquerda ainda mais extremista»; de resto, segundo as 

informações da Agência, os comunistas «agiram rapidamente, anunciando o seu apoio 

às decisões da Assembleia» e afirmaram que iam levar a cabo um «intensivo esforço 

organizativo ao nível local».113 

                                                 
110Cit. em Maria Inácia Rezola, O Conselho da Revolução…, ob. cit., pp.551-53 
111Idem, p.556 
112Idem, p.557 
113CIA, Staff Notes, «Western Europe and Canada International Organizations», July 10, 1975. 
www.foia.cia.gov 
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A resposta ao «Documento-Guia» surgiu a 19 de Junho com o Plano de Acção 

Política (PAP), um documento apresentado como uma «tentativa de síntese» entre as 

três correntes do MFA. Deste modo, o PAP, após se referir ao MFA como «movimento 

de libertação do povo português» disposto a proceder a uma «descolonização interna», 

procurava satisfazer as reivindicações dos três principais grupos político-militares. 

Consequentemente, defendia «uma sociedade sem classes, obtida pela colectivização 

dos meios de produção», numa clara satisfação das pretensões dos “gonçalvistas”, bem 

como do PCP; sustentava «o pluralismo socialista», compreendendo «a coexistência, na 

teoria e na prática, de varias formas e concepções de construção da sociedade 

socialista», indo assim ao encontro dos “meloantunistas”, mas também de PS, PPD e 

CDS; advogava o poder popular ao afirmar a participação «do Povo Português na sua 

própria revolução» através do estabelecimento de «ligações com todas as organizações 

unitárias de base» cujos objectivos se enquadrassem «na concretização e defesa do 

Programa do MFA para a construção da sociedade socialista», considerando ainda que 

estas organizações constituíam «o embrião de um sistema experimental de democracia 

directa», abrangendo deste modo as reivindicações dos “otelistas” e da extrema-

esquerda. O PAP procurou também um compromisso entre o poder militar e o político-

partidário ao defender «a necessidade de um reforço da autoridade revolucionária do 

MFA», o que queria significar mais poder para o “Movimento”, mas sustentando ao 

mesmo tempo que os partidos políticos deviam «desempenhar durante a via de 

transição para o socialismo um papel altamente valioso, não só pela sua acção 

pedagógica de consciencialização e de mobilização das massas, mas também como 

veículos transmissores da expressão popular, auscultada sob várias formas, incluindo a 

via eleitoral»; já o papel da Assembleia Constituinte era esvaziado ao considerar-se que 

esta tinha «como exclusiva atribuição a missão patriótica de elaborar a Constituição 

Política da Nação Portuguesa, sendo-lhe vedada qualquer outro tipo de interferência na 

Vida Política ou Administrativa Nacional». Finalmente, no plano da política externa, 

procurou-se uma derradeira tentativa de síntese ao afirmar-se, simultaneamente, o 

respeito pelos compromissos internacionais e uma orientação baseada «na 

independência nacional» e na «contribuição para a Paz e Cooperação na Europa e no 

Mundo».114 

                                                 
114Maria Inácia Rezola, O Conselho da Revolução…ob.cit., p.552; António José Telo, História 
Contemporânea de Portugal…, ob. cit., p.136  
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 Apesar das cedências feitas ao “gonçalvismo”, o PAP surgiu sobretudo como 

uma tentativa de aproximação dos militares “moderados” do MFA a Otelo, logo de 

isolamento de Vasco Gonçalves, a partir da desconfiança comum relativamente ao 

unitarismo do PCP. Por esta razão, dois dias depois o PS organizou uma manifestação 

de apoio ao documento e aproveitou a oportunidade para acelerar a sua estratégia de 

aproximação ao grupo de Melo Antunes com o intuito de encontrar aliados no MFA, 

tentar provocar divisões no seio do “Movimento” e quebrar a aliança «Povo-MFA» 

(leia-se, PCP-“gonçalvistas”). 

 De resto, não obstante o equilíbrio de poder no campo militar constituir o 

elemento decisivo para o resultado final do processo político português, o PS 

desempenhou uma vez mais um papel crucial na intensificação do contra-ataque das 

forças anti-comunistas e, logo, no início do refluxo do processo revolucionário. O 

pretexto para a escalada da ofensiva socialista surgiu apenas três dias após a 

Assembleia do MFA confirmar o «Documento-Guia» com o agravamento do “caso 

República”.115 

Como referimos anteriormente, a 10 de Julho o jornal República voltou a ser 

publicado sob a direcção da Comissão Coordenadora de Trabalhadores e com o coronel 

Pereira de Carvalho no lugar de Raul Rego por decisão do CR. Nesse mesmo dia, o PS 

abandonou o Governo e passou à oposição, sendo seguido sete dias mais tarde pelo 

PPD.  

 No fundo, como confessou mais tarde Mário Soares, tratou-se de afirmar o 

resultado das eleições para a Assembleia Constituinte e cortar com o “gonçalvismo”, 

uma decisão já anteriormente equacionada mas à espera do momento certo para ser 

implementada; contou o líder socialista: «Á minha volta, sentia uma hostilidade e um 

radicalismo crescentes… Entre nós, socialistas, discutíamos a degradação da situação e 

recordo que nos interrogávamos: como pôr termo a este estado de coisas? A nossa 

primeira reacção foi a 2 de Maio, quando, sozinhos, enchemos as ruas de Lisboa. A 

partir daí – devido ao apoio popular que rodeara – vislumbrámos que poderíamos elevar 

o tom de voz porque estávamos a ser compreendidos e apoiados pelas massas 

populares. Talvez por isso, quinze dias depois, quando se deu o “caso República”, 

considerámo-lo um golpe intolerável, que não podia passar sem resposta. Entretanto, 
                                                 
115Recorde-se que o «Documento-Guia do Projecto Aliança Povo-MFA» foi aprovado na Assembleia do 
MFA de 8 de Junho e confirmado a 7 de Julho. Ver a este respeito António José Telo, História 
Contemporânea de Portugal…, ob. cit., p.136  
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várias vezes já, no PS, tínhamos discutido a eventualidade de sairmos do Governo. 

Passada a barreira das eleições (…) nada obstava a que o fizéssemos. Bem pelo 

contrário: aceitar permanecer no IV Governo seria acorrentarmo-nos a uma orientação 

política e social completamente oposta à nossa e, ainda por cima, ao arrepio da vontade 

popular expressa. A partir do momento em que as eleições se haviam realizado (…) 

estávamos em situação de cortar com o gonçalvismo e de fazer a nossa própria 

política».116  

 Um dia depois, Mário Soares enviou uma carta de demissão a Costa Gomes 

cujos aspectos mais significativos foram transmitidos imediatamente por Frank 

Carlucci para o Departamento de Estado; escreveu o Embaixador: «Na carta de 

demissão, Soares recorda a história do “caso República”, sublinhando não se tratar de 

uma disputa laboral “como os inimigos da liberdade pretendem demonstrar”. Soares 

realçou que o Presidente, de forma pessoal, bem como o Primeiro–Ministro e o 

Conselho da Revolução afirmaram que o problema ia ser resolvido de modo favorável à 

direcção do jornal (…) o que não foi cumprido. A carta afirma: “Quem controla o País 

em ultima análise, dado que o Conselho da Revolução, os mais altos níveis do Governo, 

não conseguem fazer-se obedecer ou ver as suas decisões respeitadas”. Estabelecendo 

um paralelo com o “caso Renascença”, a carta continua declarando que as coisas foram 

longe de mais e o “caso República” é apenas parte de um contexto mais vasto de “crise 

geral de autoridade do Governo, corroído por demagogia, irresponsabilidade e anarco–

populismo”. E termina afirmando que “a vontade expressa pela esmagadora maioria do 

povo é diariamente desrespeitada …, por minha parte, não posso continuar a pertencer a 

um Governo que não governa e que, todos os dias, na prática, abdica das suas 

responsabilidades… Não foi para isso que o povo deu um mandato inequívoco ao 

Partido Socialista … Acredite, sr. Presidente, que compreendo bem a sua angustia e o 

seu drama pessoal. Mas existe sempre um momento em que é necessário ter a coragem 

de dizer basta».117   

 Indo ainda mais longe, o PS decidiu escalar a sua luta nas “ruas” contra o PCP, 

convocando os seus apoiantes para dois comícios a realizar no Porto e em Lisboa, 

respectivamente a 18 e 19 de Julho. Demonstrando a sua ascensão, os socialistas 

conseguiram reunir cerca de 50 mil pessoas no Estádio das Antas numa manifestação 

anti-PCP que contou igualmente com a participação de militantes de outros partidos 

                                                 
116Maria João Avillez, Soares…, ob. cit. p.438 
117«Lisbon, 3933, July 11, 1975», FOIA. Em Itálico no telegrama 
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como o PPD e o CDS; no seu discurso Mário Soares concentrou os seus ataques 

justamente nos comunistas e na Intersindical: «Estamos aqui dezenas de milhar apesar 

dos boatos alarmistas desses irresponsáveis da Intersindical e dessa cúpula de 

paranóicos que é o Comité Regional do Norte do Partido Comunista».118 Já na Fonte 

Luminosa, em Lisboa, o Partido Socialista reuniu mais de 100 mil pessoas numa 

inequívoca prova de força que afirmou em definitivo a sua capacidade para enfrentar o 

PCP ao nível da mobilização popular, mesmo que contando com o apoio táctico dos 

restantes partidos “democráticos” e de partes da extrema-esquerda;119 

sintomaticamente, Mário Soares sentiu o terreno maduro para passar a uma nova fase 

do seu contra-ataque e exigiu publicamente a remoção de Vasco Gonçalves: «A 

situação portuguesa é de tal maneira grave, o ambiente requer tanto um Governo de 

salvação nacional e de unidade das forças populares, que nós dizemos aqui ao 

Presidente da República e ao Conselho da Revolução que o Primeiro–Ministro 

designado para constituir o V Governo Provisório não nos parece ser, neste momento, 

um factor de coesão e de unidade nacional. Portanto, dizemos-lhe, com a autoridade de 

sermos um partido maioritário na representação do povo português, que será melhor 

eles escolherem outra individualidade que dê mais garantias de apartidarismo real, para 

que possa formar um Governo de coligação nacional».120  

 A prova de força dos socialistas nos comícios do Porto e Lisboa contribuiu para 

uma mutação psicológica no País, ganhando crescentemente peso a ideia de que os 

comunistas podiam ser derrotados. E esta convicção foi mesmo ampliada com o 

insucesso da tentativa do PCP de impedir as duas manifestações através da mobilização 

dos seus militares para, à semelhança do ocorrido a 28 de Setembro de 1974, erguerem 

barricadas à entrada das duas cidades e assim impedirem o acesso das populações.  

A14 de Julho, o Comité Central do partido de Álvaro Cunhal divulgou uma nota 

imputando ao PS a intenção de levar a cabo «novos projectos de marchas sobre Lisboa» 

e lançou um apelo de significado claro aos seus militantes: «é necessário que os 

                                                 
118Cit. em Boaventura de Sousa Santos, O Pulsar da Revolução…, ob. cit. p.232  
119A este respeito escreve Freitas do Amaral nas suas memórias: «na Alameda, no Sábado, 19 de Julho, o 
PS não esteve sozinho: ali acorreram em massa, juntamente com as bases socialistas, outros tantos 
militantes do PPD, do CDS e de muitos pequenos partidos, inclusive da extrema–esquerda, que também 
sentiam o perigo da hegemonia do PCP, além de milhares de cidadãos anónimos sem filiação partidária, 
mas amantes da liberdade ou, pura e simplesmente, anti-comunistas». Freitas do Amaral, O Antigo 
Regime…, ob. cit., p.406  
120Cit. em Maria Inácia Rezola, O Conselho da Revolução…ob.cit., p.599. Segundo Mário Soares, o 
comício da Alameda assinalou «o princípio do fim de Vasco Gonçalves». Maria João Avillez, Soares…, 
ob. cit. p.457 
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trabalhadores, as massas populares, todos os revolucionários, estejam vigilantes e se 

unam e organizem para cortar o passo a quaisquer aventureirismos contra-

revolucionários».121 E quatro dias depois, Álvaro Cunhal reiterou este apelo afirmando 

num comício da Juventude Comunista realizado no Pavilhão dos Desportos: «Não 

podemos subestimar os perigos que sobre nós pesam. Se conseguirmos impedir a 

marcha sobre Lisboa, mesmo que se realize uma grande manifestação das direitas, 

como é previsível, poderemos ter ultrapassado uma curva apertada da estrada 

revolucionária em Portugal».122 

 Todavia, ao contrário do que havia acontecido no 28 de Setembro, as barricadas 

erguidas pelo PCP e a Intersindical na madrugada de 18 para 19 de Julho à entrada de 

Lisboa não foram capazes de travar a mobilização popular e impedir o sucesso dos 

comícios do partido socialista. Como escreveu Josep Sánchez Cervelló, «a partir desse 

dia o PCP perdeu o controlo absoluto da rua e a sua hegemonia começou pouco a pouco 

a decrescer».123 

 Esta intensificação do contra-ataque socialista foi preparada pelo PS que antes 

de colocar em prática a sua decisão de passar à nova fase da luta contra o processo 

revolucionário liderado por PCP e “gonçalvistas” procurou apoios entre os seus 

potenciais aliados, internos e externos. Neste sentido, não só estabeleceu contactos 

discretos com os restantes partidos “democráticos”, com a Igreja Católica, com os 

militares moderados do MFA e mesmo com sectores da direita radical e da extrema-

esquerda, como se articulou com os seus principais apoios internacionais, 

nomeadamente com os EUA e a Europa Ocidental.  

A respeito da dimensão interna do processo de conquista de apoios por parte do 

Partido Socialista, existiram contactos discretos entre Mário Soares e o Cardeal 

Patriarca D. António Ribeiro onde se falou de apoio nas iniciativas contra o 

“gonçalvismo” e na sequência dos quais «muitos padres passaram a apelar nos sermões 

para que os católicos participassem nas manifestações do PS»; além disso foram 

estabelecidas ligações com o MRPP, através de Arnaldo de Matos, com o PPD e o CDS 

e mesmo com sectores ligados ao MDLP e ao ELP. Mas mais importante de tudo, 

                                                 
121«Nota Sobre a Actual Situação no País», 14 de Julho de 1975, em Documentos Políticos do Partido 
Comunista Português, Documentos Políticos do Comité Central do PCP, Edições Avante!, 1976, p.42 
122Álvaro Cunhal, «Discurso no Comício da UJC no Pavilhão dos Desportos em Lisboa», 18 de Julho de 
1975, em Documentos Políticos do Partido Comunista Português, A Crise Político-Militar, Edições 
Avante!, 1976, p.112 
123Josep Sánchez Cervelló, A Revolução Portuguesa…, ob. cit., p.236 
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foram igualmente desenvolvidos elos entre elementos do PS e os militares 

“moderados”, nomeadamente Vasco Lourenço, Vítor Alves e Ramalho Eanes. 124 

 Já ao nível externo, para além das referidas ajudas europeias no contexto da 

internacionalização do “caso República”, o Partido Socialista contou com o apoio da 

Embaixada dos EUA em Portugal na sua decisão de abandonar o Governo Provisório, 

tendo agido em articulação com Frank Carlucci ou, no mínimo, em contacto próximo. 

De resto, Herbert Okun não só confirmou a existência desta ligação prévia, como foi 

mesmo mais longe ao afirmar que os norte-americanos instaram o PS a abandonar o 

executivo liderado por Vasco Gonçalves. Afirmou ele: «Nessa altura, lancei a one man 

campaign, para a qual obtive o apoio e a aprovação de Carlucci. Expliquei-lhe que a 

única razão pela qual o PCP parecia forte era porque pertencia à coligação 

governamental, ou seja, tinha acesso à maquinaria do Governo. Lançámos a campanha 

com o Mário [Soares] e instámos a rotura da coligação. Isso aconteceu na primeira 

semana de Julho».125 

 De acordo com um telegrama enviado por Kissinger para Carlucci a 19 de 

Julho, o PS não se limitou nesta ocasião a procurar auxílio político de Washington, 

tendo mesmo chegado a solicitar apoio militar, o que foi no entanto recusado. O 

conteúdo do documento elaborado pelo Secretário de Estado era claro a este respeito: 

«Você fez bem em contrariar as recentes propostas dos socialistas e outras fontes 

relativamente a apoio militar. Haverá outras maneiras, tal como assistência económica, 

através das quais poderemos actuar de forma a fortalecer os moderados do MFA caso 

eles ajam agora, como me parece que devem fazê-lo».126 E segundo afirmou Frank 

Carlucci num encontro realizado já em Setembro de 1975 entre altos funcionários dos 

ministérios responsáveis pela política externa dos Estados Unidos, RFA, Reino Unido e 

França, o Partido Socialista solicitou concretamente aos Estados Unidos o fornecimento 
                                                 
124António José Telo, História Contemporânea de Portugal…, ob. cit., p.137. Sobre os contactos entre o 
PS e a Igreja Católica Mário Soares referiu a Maria João Avillez: «Esse diálogo fora aliás iniciado, 
como lhe referi, um ano antes, com as minhas visitas ao Núncio Apostólico e ao Cardeal Patriarca de 
Lisboa. (…) Mais tarde, voltei a ter contactos mais estreitos com a hierarquia através da Maria de 
Lourdes Pintasilgo, católica praticante que, por mais de uma vez, me pôs em contacto com o Senhor 
Cardeal, através de entrevistas totalmente confidenciais, ou secretas, se quiser. (…) [As entrevistas] 
ocorreram normalmente num lar de religiosas situado perto do Largo das Duas Igrejas, no Chiado, em 
pleno centro de Lisboa. (…) Batia à porta, as religiosas sabiam que eu era esperado. Lá dentro, D. 
António Ribeiro aguardava a minha chegada. Conversávamos sobre a situação política, sobre o país. Eu 
pedia-lhe apoio, pedia-lhe que, através das diversas organizações religiosas, das missas, dos sermões, 
dos padres, a Igreja apelasse a que as pessoas estivessem presentes nas nossas manifestações. Tratou-se 
de um apoio vital. Por si só, os socialistas jamais poderiam ter tido centenas de milhares de pessoas 
mobilizadas nas ruas…», Maria João Avillez, Soares…, ob. cit., p.450 
125Entrevista Herbert Okun, New York, 3.3.2006 
126«Outgoing Telegram, 170880, July 19, 1975, GFL, PCF, Caixa 11 
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de armas. Na reunião, o Embaixador americano começou por defender o auxílio aos 

partidos políticos democráticos através do fornecimento de armas, como contraponto à 

ajuda que o PCP estava a receber nesse campo da URSS: - «o uso da violência por 

facções políticas em Portugal está longe de ser uma contingência remota. Existe uma 

milícia armada do PCP, o que dá a esse partido uma considerável vantagem na corrente 

luta em Portugal. Talvez, deva ser dada aos partidos moderados uma vantagem 

semelhante». E questionado pelo Embaixador do Reino Unido em Washington, 

Ramsbotham, se «os socialistas tinham pedido armas», Carlucci respondeu 

afirmativamente.127 

 Três dias depois da decisão do PS de abandonar o Governo Provisório e passar à 

oposição assistiu-se ao início da vaga anti-comunista que dominou o Norte e Centro do 

País durante o chamado «Verão Quente» e que foi desencadeada por sectores difusos da 

sociedade portuguesa, desde a população católica até os grupos de direita e extrema-

direita como o «Movimento Maria da Fonte», o MDLP e o ELP. 

 Para este desenvolvimento foi decisiva a mudança de atitude da Igreja Católica 

face à revolução na sequência do agravamento do “caso Renascença”. Não por 

coincidência, a luta contra o PCP e os partidos próximos dele neste âmbito 

materializou-se em grandes manifestações de católicos que protestavam contra a 

tentativa de controlo da Rádio Renascença, contra os ataques ao episcopado e, em 

geral, contra a revolução preconizada por Álvaro Cunhal e os “gonçalvistas”, tendo a 

primeira destas demonstrações ocorrido em Aveiro, a 13 de Julho, e contado com o 

apoio directo da diocese local. Seguiram-se muitas outras acções semelhantes em Viseu 

(20 de Julho), Bragança (27 de Julho), Famalicão e Coimbra (3 de Agosto), Braga e 

Lamego (11 de Agosto), Braga e Vila Real (24 de Agosto).128 

 Paralelamente, arrancou a uma série de operações diversificadas, como assalto e 

destruição das sedes e centros de trabalho do PCP, bem como do MDP, da FSP do 

MES, incêndios, agressões a militantes e, num extremo, atentados bombistas, muitas 

delas ocorridas logo após a realização das manifestações de apoio à hierarquia 

eclesiástica. Não obstante a existência de registos anteriores, esta escalada anti-

comunista começou em Rio Maior, a 13 de Julho, tendo-se seguido 43 assaltos a sedes 

dos comunistas ainda esse mês e 52 em Agosto.129 

                                                 
127«Memorandum of Conversation», September 16, 1975, FOIA 
128Boaventura de Sousa Santos, O Pulsar da Revolução…, ob. cit. pp.228-52 
129António José Telo, História Contemporânea de Portugal…, ob. cit., p.139 
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 Este tipo de operações foi sobretudo organizado pelo «Movimento Maria da 

Fonte» e contou com o apoio da Igreja nortenha. De acordo com a investigação 

desenvolvida por Eduardo Dâmaso, Paradela de Abreu entrou clandestinamente em 

Portugal em meados de Julho, contactou com D.Francisco, Arcebispo Primaz de Braga, 

entregou-lhe uma carta de Jorge Jardim e convenceu-o a apoiar o «Plano Maria da 

Fonte» que a partir dessa data se organizou em torno das dioceses e paróquias do Norte 

do País com relevo para o papel desempenhado pelos cónegos Eduardo Melo (Braga), 

Ruivo (Bragança), Aníbal (Lamego) e Galamba (Leiria).130 

. O aspecto mais importante desta vaga anti-comunista no Norte e Centro do País 

consistiu no efeito que gerou nas Forças Armadas, em geral, e na ala “moderada” do 

MFA, em particular, temendo-se que a crescente violência pudesse provocar uma 

guerra civil ou um golpe de força por parte da chamada contra-revolução. A prova deste 

receio foi o conjunto de contactos estabelecido por militares com o MDLP, organização 

na qual se incorporou o «Movimento Maria da Fonte», tais como Pinheiro de Azevedo, 

Vítor Alves e Ramalho Eanes.131 A este respeito, Vítor Alves não só confirmou ter tido 

uma reunião com Alpoim Calvão e o cónego Melo em casa de Valentim Loureiro, 

como afirmou que o fez mandatado pelo MFA com o propósito de os persuadir a 

pararem com a vaga de assaltos e destruição das sedes do PCP pois isso prejudicava o 

esforço de normalização do País que os “moderados” do Movimento das Forças 

Armadas estavam a tentar levar a cabo.132 

 Deste modo, em simultâneo com a intensificação do contra-ataque do PS e a 

vaga anti-comunista, assistiu-se ao início do extremar dos conflitos no seio do MFA, 

com a ala “meloantunista a passar decisivamente ao ataque contra a aliança “PCP-

gonçalvistas”, num processo que conheceu os seus momentos mais significativos na 

publicação do “documento dos Nove” e na Assembleia de Tancos e que foi responsável 

pela mudança na balança de poderes ao nível das Forças Armadas e, logo, decisivo para 

o resultado final do processo revolucionário em curso. 

 O primeiro passo foi dado a 23 de Julho, data em que Vasco Lourenço fez 

aprovar na reunião dos Delegados da Arma de Infantaria da EPI de Mafra uma moção 

defendendo, entre outros pontos, «a dissolução da 5ª Divisão» e a não inconveniência 

«na substituição do Primeiro-Ministro, Vasco Gonçalves». Apenas um dia depois, o 

                                                 
130Eduardo Dâmaso, A Invasão Spínolista, Lisboa, Edições Fenda, 1997 
131Idem, pp.75 e 93-98  
132Entrevista a Vítor Alves, Lisboa, 29.10.2006 
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mesmo militar apresentou na Assembleia dos Delegados do Exército a mesma moção e 

analisou «a figura e o comportamento “revolucionário” de Vasco Gonçalves, deixando 

bem claro que a sua presença não era imprescindível à condução do processo 

revolucionário». Ainda na mesma data, reuniram-se alguns elementos do futuro “grupo 

dos Nove” para discutir a atitude a tomar na Assembleia do MFA do dia seguinte, 

decidindo não comparecer ao evento e apresentar um documento subscrito por Melo 

Antunes, Vasco Lourenço, Vítor Alves, Costa Neves e Canto e Castro para ser lido 

durante aquele encontro do Movimento das Forças Armadas; foi ainda decidido enviar 

mensagens individuais a Costa Gomes a explicar os motivos das decisões. 133 

No dia 25 de Julho realizou-se a Assembleia do MFA que ficou marcada pelas 

intervenções antagónicas de Costa Gomes e Vasco Gonçalves e pelos avisos do 

Presidente da República sobre o ritmo da revolução e os perigos da hostilização do 

Ocidente. Segundo o Chefe de Estado, Lisboa era «um microcosmo político» que 

projectava «um círculo de agitação e ansiedade na cintura industrializada» e havia o 

risco do resto do país «perder a ligação com a frente da coluna»; além disso o processo 

revolucionário tinha «um ritmo muito concreto», a «quase totalidade do povo» já não 

estava com a revolução e havia o risco de «rupturas com forças internas e externas». De 

resto, uma das preocupações de Costa Gomes residia justamente na reacção 

internacional aos avanços da revolução pois Portugal tinha «em relação ao Ocidente, 

sobretudo à Europa, extremas vulnerabilidades»; desde logo o comércio externo 

dependia «mais de 80 por cento do Ocidente», depois havia «fora do País cerca de três 

milhões de emigrantes e colonos», existia ainda «nos EUA e no Canadá cerca de um 

milhão e meio de açorianos e madeirenses». Assim, «uma manobra ocidental 

concertada, de redução das trocas comerciais e de devolução dos emigrantes» era «uma 

ameaça real» para a qual não havia «qualquer resposta válida» e impunha que «a 

Independência Nacional» não pudesse «ser conseguia a curto prazo por qualquer via de 

hostilização do Ocidente». E o Presidente avisava a finalizar que o avanço do processo 

político interno só era concebível quando «o centro de gravidade político-económico» 

se situasse uma área onde se anulassem «os campos de força dos grandes poderes 

mundiais».134 

 Esta mudança no discurso de Costa Gomes reflectia a viragem que estava em 

curso no processo revolucionário e nem a reacção dos comunistas e “gonçalvistas” com 

                                                 
133José Gomes Mota, A Resistência…, ob. cit., pp.104-6 
134Idem, pp.110-12 
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a criação do Directório composto pelo Presidente da República, o Primeiro-Ministro e o 

comandante-adjunto do COPCON, primeiro, e a tentativa de sanear Jaime Neves da 

liderança do Regimento de Comandos, depois, foi suficiente para reverter a balança de 

poderes, agora claramente desfavorável à aliança Álvaro Cunhal-Vasco Gonçalves. 

Sintomaticamente, por esta ocasião, assistiu-se a uma alteração da atitude do 

governo norte-americano relativamente a Portugal, com Henry Kissinger a abandonar a 

sua perspectiva da “vacina” e a prometer apoio às forças “moderadas” internas caso 

elas decidissem agir. Isso mesmo foi transmitido pelo Secretário de Estado a Arthur 

Hartman durante uma interessante conversa telefónica ocorrida a 17 de Julho: 

«Kissinger: - Pode fazer chegar uma mensagem a Carlucci? Não estamos em Portugal a 

tentar receber o prémio para procedimentos democráticos. Costa Gomes percebe que se 

agir nós vamos apoiá-lo? 

Hartman: - Bem… 

Kissinger: - Sim ou não? 

Hartman: - Com base no que temos visto não posso dizer-lhe. 

Kissinger: - Estamos a fazer alguma coisa nesta crise ou estamos apenas a “papaguear” 

e a pensar … em procedimentos. 

Hartman: - Não. Estamos a falar em conceder apoio público  

Kissimger: - Estamos a falar. E o que estamos a fazer? 

Hartman: - Não sei o que ele [Carlucci] está a fazer. Está a falar com eles … 

Kissinger: - Mas o que está a dizer? 

Hartman: - Está a dizer-lhes que devem apoiar os elementos democráticos. 

Kissinger: - Querendo isso dizer o quê? 

Hartman: - Querendo dizer [Mário] Soares e o PPD. E também promovendo os oficiais 

moderados e expulsando Vasco Gonçalves 

Kissinger: - Com quem está ele a falar? 

Hartman: - Ele teve uma conversa com [Melo] Antunes e falou com algumas das 

pessoas que estão no Governo… 

Kissinger: - Para mim, Soares e o PPD são uma “chatice”. Queremos que os moderados 

… prevaleçam. 

Hartman: - Certo. É isso que eles estão a tentar fazer. 

Kissinger: - Queremos ter, imediatamente, uma descrição precisa de Carlucci sobre o 

que está a fazer. Você vai dizer-lhe que espero que ele esteja a fazer todos os possíveis 

para que Costa Gomes e [Melo] Antunes percebam que vamos apoiá-los nos seus 
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esforços para impor uma direcção mais moderada. Queremos que eles façam isto com 

tanto tacto quanto possível.  

(…) 

Hartman: - Certo. 

Kissinger:- Ele [Carlucci] não está lá a dar aulas de Ciência Política? 

Hartman: - Não 

Kissinger: - Ele … isso não está para além das suas capacidades, pois não? 

Hartman: - Não, excepto que ele não é realmente um cientista político, ele é um 

operacional 

Kissinger: - Um operacional, mas para quem? 

Hartman: - - Ele é um tipo muito prático e penso que está um pouco na dúvida acerca 

de alguns militares, mas creio que Antunes é … (cortado no original)  

Kissinger: - Concordo. (…) A única maneira de ter a certeza é deixar alguém ganhar e 

ver o que faz. 

Hartman: - Há, neste momento, um perigo – se eles conseguirem “correr” com [Vasco] 

Gonçalves já – eles estão num horrível aperto económico… 

Kissinger: - Mas depois [da queda de Vasco Gonçalves] nós vamos ajudá-los 

Hartman: - Sim, mas é uma situação muito má 

Kissinger: - Art, se nos virmos livres de [Vasco] Gonçalves, eu encarrego-me desse 

problema 

Hartman: - Ok 

Kissinger: - Não me preocupo com esse problema. Se nos virmos livres de Gonçalves e 

a sua gente, eu próprio encarrego-me da situação económica. 

Hartman: - Concordo, é aí que nós entramos. O grupo que o vai suceder vai ter teorias 

tão loucas quanto Gonçalves, mas têm estado numa melhor orientação política. 

Kisssinger. - Óptimo. Pelo menos as coisas vão estar um pouco mais fluidas (…). 

Hartman: - E vai haver cada vez menos ligação aos comunistas. 

Kissinger: - Isso mesmo. E se pudermos levar os comunistas a movimentarem-se, 

podemos conseguir esmagá-los. 

Hartman: - Bem, eles estão agora nas ruas. 

Kissinger: - Quem? Os comunistas? 

Hartman: - Quer os comunistas, quer os socialistas. E aquele tipo, [Otelo Saraiva de] 

Carvalho, que se distanciou um pouco de [Vasco] Gonçalves no outro dia o que parece 
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que pode ser útil para os moderados no final, mas penso que ele [Otelo] quer o poder a 

um dado momento. 

Kissinger: - Bem, nós vamos agora ajudar os moderados.135 

Percebe-se então que Henry Kissinger estava agora não só disposto, como 

mesmo empenhado, a apoiar os “moderados” em Portugal; e tinha dois objectivos 

muito claros e significativos: “livrar-se” de Vasco Gonçalves e levar os comunistas a 

movimentarem-se para «esmagá-los». 

Neste contexto, num gesto sem precedentes até à data, logo após a conversa 

telefónica com Arthur Hartman, o Secretário de Estado chamou o Embaixador soviético 

em Washington, Dobrynin, ao Departamento de Estado para avisar que o envolvimento 

do Kremlin em Portugal punha em causa a détente Leste-Oeste. Começando por referir 

que os EUA tinham «assinalado, e aprovado, a cautela com que o governo da União 

Soviética tinha tratado os eventos políticos em Portugal», Kissinger afirmou-se 

«perplexo com a mudança de atitude reflectida nos recentes comentário publicados na 

imprensa», em concreto nos artigos incluídos nos jornais Izvestiya e Pravda, de 15 e 16 

de Julho; e avisou o Kremlin: «Estamos a fazer o máximo esforço para manter o 

progresso contínuo da détente. Uma atenção particular está agora naturalmente 

colocada na Conferência da CSCE, de 30 de Julho, em Helsínquia. Quero recordar a 

delicadeza do presente momento da história europeia. A intervenção soviética nos 

desenvolvimentos portugueses não servirá o curso para o qual todos estamos a 

trabalhar, mas serve em vez disso para travar o movimento nessa direcção».136 

Simultaneamente, o responsável pela política externa dos EUA instruiu o seu 

Embaixador em Lisboa para se encontrar com Melo Antunes e transmitir-lhe que era 

agora «tempo de agir» e que se os moderados actuassem «de modo a diminuir a 

influência dos elementos comunistas» iam «ter o apoio dos Estados Unidos», podendo 

esta «revestir-se de várias formas, tais como ajuda económica».137 

O militar português respondeu ao recado, através de Carlucci, a 22 de Julho: 

«não desistimos. Reconhecemos a importância da crise e pretendemos lutar até ao fim. 

(…) Os próximos vinte dias, ou perto disso, vão determinar se Portugal se torna uma 

ditadura comunista pró-soviética ou opta por um sistema democrático. (…) Eu e os 

meus colegas, que não são poucos em número, estamos preparados para lutar 

                                                 
135Kissinger´s Telecons, July 17, 1975. http://foia.state.gov/searchcolls/collssearch.asp 
136«Memorandum of Conversation», sd, FOIA 
137«Lisbon, 4127, July 22, 1975, GFL, PCF, Caixa 11 
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duramente por uma democracia pluralista. (…) Dêem-nos um mês e vão saber se fomos 

bem sucedidos». E apelou a um auxílio concreto aos “moderados” pois «os comunistas 

estavam tecnicamente melhor equipados» e «os Estados Unidos e os seus aliados 

deviam estar preparados para concederem uma ajuda económica substancial a 

Portugal».138 

                                                 
138Ibidem 
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CAPÍTULO 7 

O APOIO ÀS FORÇAS MODERADAS POLÍTICO-MILITARES 

(AGOSTO – 25 DE NOVEMBRO DE 1975) 

 

 

1.A Conferência de Helsínquia 

 A 1 de Agosto de 1975 os principais líderes dos dois blocos político-militares da 

“guerra fria” encontraram-se em Helsínquia para a assinatura da Acta Final da 

Conferência sobre Segurança e Cooperação na Europa (CSCE). A ocasião foi 

aproveitada pelos aliados ocidentais para, entre outros assuntos, discutirem a revolução 

portuguesa e tentarem forçar uma mudança no processo político de Lisboa, acção em 

que se destacaram especialmente os Estados oeste-europeus através de uma tripla 

pressão: sobre os EUA, procurando alterar a sua linha dura para Portugal; sobre a 

URSS, dada a dependência do PCP em relação ao seu financiamento e apoio político; 

sobre Costa Gomes, a quem competia determinar a composição do Governo Provisório. 

 Na realidade, a oportunidade oferecida pelo encontro na capital finlandesa foi 

aproveitada pelos membros da Aliança Atlântica para encetarem um conjunto de 

contactos bilaterais de molde a esbaterem as suas divergências e aproximarem as 

estratégias para Lisboa. A primeira das muitas reuniões mantidas no contexto da CSCE 

ocorreu a 27 de Julho, em Bona, entre Ford, Kissinger, Schmidt e Genscher, tendo os 

dirigentes da RFA se esforçado por contrariar o pessimismo ainda dominante em 

Washington. Confrontado com as preocupações do Secretário de Estado norte-

americano sobre as mais recentes notícias relativas à constituição de um Directório 

composto por Costa Gomes, Vasco Gonçalves e Otelo Saraiva de Carvalho e sobre a 

possibilidade deste último vencer a luta pelo poder, o Chanceler alemão defendeu que 

«a situação em Portugal ainda não era clara», estando todas as opções em aberto, 

inclusive «uma reacção por parte da direita» uma vez que era previsível um 

«descontentamento com a situação económica»; para Schmidt, não só o Presidente da 

República português era um factor de esperança pois era «o mais moderado» e um 

«bravo socialista», como o PCP dependia totalmente da URSS que não estava 

«disponível» para suportar os elevados custos económicos da revolução. Tudo somado, 

para o dirigente alemão a situação portuguesa não era ainda «um caso desesperado» e 

mesmo a realidade italiana era «mais séria», devendo o ocidente agir em cooperação, 
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apesar de existirem divergências mesmo entre os europeus com os franceses mais 

próximos do cepticismo dos Estados Unidos.1 

 Já em Helsínquia sucederam-se os contactos bilaterais entre as delegações dos 

EUA e da Europa Ocidental. A 30 de Julho, Ford e Kissinger encontraram-se com 

Harold Wilson e James Callaghan, tendo o Primeiro-Ministro britânico transmitido que, 

após um encontro da Comunidade Europeia sobre a situação portuguesa, tinham 

decidido que ele próprio e o Presidente francês «iam falar com Brejnev» para o forçar a 

travar qualquer tentação de influenciar o curso dos acontecimentos em Portugal. A 

reacção dos dirigentes americanos a esta informação não podia ser mais cautelosa: 

«Kissinger: - Mas não devemos fazer um ultimato. A situação não é controlada pela 

Rússia; Gerald Ford: - A situação em Portugal é o resultado da nossa própria indecisão; 

Kissinger: - E das condições internas». Mas o Reino Unido estava apostado em 

influenciar a evolução do processo político português e em convencer Washington a 

juntar-se a esse esforço; segundo Callaghan o seu país tinha «algumas vantagens 

negociais» e ia apoiar as forças “democráticas”, especialmente o PS, estando já 

agendada para a semana seguinte uma reunião da Internacional Socialista com Mário 

Soares, uma ideia de Olof Palme que queria «ajudar Soares». Indo ainda mais longe, os 

líderes britânicos procuram convencer os seus homólogos do outro lado do Atlântico 

para se juntarem ao esforço de apoio aos “moderados” portugueses, sugerindo mesmo 

que se realizasse uma sessão especial dos aliados em Camp David para discutir não só a 

revolução em Portugal, como toda a situação na Europa do Sul».2  

 Nesse mesmo dia, Henry Kissinger encontrou-se com Olof Palme que se 

mostrou especialmente empenhado em apoiar os socialistas portugueses, bem como o 

Governo Provisório. Para o Primeiro-Ministro sueco, a situação em Lisboa podia 

evoluir para dois extremos: ou uma repetição de Praga, em 1948, ou um golpe de direita 

à semelhança do Chile, sendo a segunda hipótese mesmo a mais provável pois «os 

russos não estavam preparados para pagar o preço económico de uma “Praga”». 

Independentemente disso, era certo que a revolução não estava ainda «resolvida» pelo 

que importava apoiar o País e muito especialmente o PS, o que, de resto, já estava a 

acontecer no caso da Suécia; afirmou Palme: - «A nossa política é manter relações com 

os socialistas. É uma política de longo prazo. Desde o início dos anos 1960 que lhes 
                                                 
1«Memorandum of Conversation», July 27, 1975, GFL, NSA, Caixa 11. Sobre as divergências entre os 
europeus e a posição francesa afirmou Schmidt: - «Giscard pensa o mesmo que vocês relativamente a 
Portugal – é mais pessimista que o resto de nós»   
2«Memorandum of Conversation», July 30, 1975, GFL, NSA, Caixa 12 
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temos providenciado alguma ajuda financeira. Desenvolvemos alguns apoios ao nível 

das estruturas de base pois eles são um simples grupo e não sabem muito de 

organização política elementar. Eles e o PPD são representativos do povo português e 

são os únicos capazes de dar estabilidade. (…) Mantivemos as nossas relações com o 

presente Governo e temos tido o cuidado de não cortar o pequeno apoio que temos 

vindo a dar». O Primeiro-Ministro transmitiu ainda ao Secretário de Estado que o seu 

governo tinha mesmo elaborado já um projecto de ajuda técnica a Lisboa, ainda que 

modesto, estando apenas a aguardar a sua aprovação pelo Parlamento para que fosse 

disponibilizado e isto por acreditar que «apesar de terem estado 50 anos sob um regime 

autoritário, apesar de haver muita gente iliterada, havia uma grande vontade de 

participação, um desejo de expressar opinião, o que indiciava a existência de uma 

hipótese de transição para a democracia».3 

 A 1 de Agosto foi a vez dos líderes dos Estados Unidos se encontrarem com 

Aldo Moro que, tal como havia acontecido com os seus colegas alemães, britânicos e 

suecos, se empenhou em convencer Washington que o processo político português 

podia acabar bem, podendo o Ocidente contribuir para esse desfecho favorável aos seus 

interesses através do apoio aos “moderados”, especialmente ao PS. Para o Primeiro-

Ministro italiano «Soares podia ajudar», pois era «muito corajoso e popular», tinha 

mesmo «alguma tendência para as mesmas ideias dos cristãos-democratas» e era «uma 

personalidade segura para todos os que tinham laços fortes com o Ocidente e a Aliança 

Atlântica»; por tudo isso, os aliados deviam «encontrar-se com ele». Já Gerald Ford 

aproveitou este encontro para transmitir um recado claro aos italianos sobre as 

consequências de um acordo de governo com os comunistas; de forma dura, começou 

logo por afirmar que «os Estados Unidos não viam como era possível tolerar um 

governo marxista no seio da NATO». No caso concreto de Portugal, ele considerava o 

rumo dos acontecimentos «muito preocupante» e pensava que «o novo executivo dos 

três homens» [Costa Gomes, Vasco Gonçalves e Otelo Saraiva de Carvalho] ia ser 

muito perigoso» pois, «dadas as inclinações de esquerda dessas pessoas, o mais certo 

era acabar por existir um Governo comunista» e tal situação era «completamente 

inaceitável se permanecessem na NATO».4 

 O mesmo tom duro foi mantido durante a conversa com o Primeiro-Ministro e o 

ministro dos Negócios Estrangeiros de Espanha. Arias Navarro e Cortina alinharam por 

                                                 
3«Memorandum of Conversation», July 30, 1975, GFL, NSA, Caixa 12 
4«Memorandum of Conversation», August 1, 1975, GFL, NSA, Caixa 12 
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uma visão pessimista acerca do futuro de Portugal, afastando-se assim dos seus colegas 

europeus. Sintomaticamente, a questão das bases militares americanas em território 

espanhol dominou o diálogo com Gerald Ford a afirmar que a sua «importância 

aumentava com a situação em Portugal» que era «um desastre». Para Arias Navarro, a 

realidade em Lisboa estava mesmo «a piorar» e nem Costa Gomes, com quem tinha 

conversado recentemente, era «capaz de trazer estabilidade» pois «a situação 

económica era terrível»; neste sentido, a Espanha constituía-se como «o guardião da 

Europa».5  

 Esta pressão dos principais dirigentes da Europa Ocidental sobre o Presidente e 

o Secretário de Estado norte-americanos não foi suficiente no imediato para converter 

os segundos à visão europeia para a revolução portuguesa; porém, não só contribuiu 

para moderar a sua atitude em Helsínquia, como se constituiu num dos factores 

responsáveis pela mudança de política do Departamento de Estado a curto prazo. A 

acção de Helmut Schmidt, Harold Wilson e James Callaghan, Olof Palme e Aldo Moro 

levou desde logo a um desenvolvimento importante, como seja, a decisão de Kissinger 

de transmitir publicamente um aviso à URSS ainda na capital finlandesa, mesmo que 

num tom muito cauteloso; o responsável máximo pela política externa de Washington 

afirmou na conferência de imprensa realizada a 31 de Julho que «uma actividade 

substancial levada a cabo por um país estrangeiro em Portugal será considerada 

inconsistente com o espírito, e mesmo a letra, da declaração da Conferência sobre a 

Segurança e a Cooperação Europeia», mas acrescentou logo em seguida: «Devemos ter 

presente que a détente não pode ser usada como um meio para pedir à União Soviética 

que trate de todos os nossos problemas e uma análise correcta da situação portuguesa 

deve enfatizar que a maioria dos problemas em Portugal têm origens internas, enquanto 

outros tem que ver com os países ocidentais».6 

 Os Estados oeste-europeus destacaram-se também na pressão que exerceram 

sobre a URSS no contexto da CSCE, chegando ao ponto de ameaçarem inviabilizar a 

realização da conferência caso aquela continuasse a intervir em Portugal, 

concretamente se não cessasse o apoio ao PCP.  

 A acção europeia junto do Kremlin começou mesmo antes do encontro na 

capital da Finlândia. Logo em Fevereiro de 1975, James Callaghan deslocou-se a 

                                                 
5«Memorandum of Conversation», August 1, 1975, GFL, NSA, Caixa 12 
6Department of State Bulletin, Vol. LXXII, nº1874, July-September, 1975, p.316 
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Moscovo para pedir «veementemente» ao Primeiro-Ministro Alexei Kossiguine que 

«usasse a sua inegável influência para “travar” o Partido Comunista»; e num recado 

claro ao seu interlocutor, o ministro dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido 

lembrou que era «do interesse soviético manter a détente» e «realizar a próxima 

Conferência de Helsínquia», realidades que podiam «ficar goradas caso ocorresse um 

golpe de Estado comunista em Portugal conduzido contra o querer do povo».7 

 Pouco tempo depois, Helmut Schmidt e Willy Brandt tiveram uma conversa de 

igual teor com Brejnev, dizendo-lhe de modo directo que Portugal estava «dentro da 

esfera de influência alemã», era «um país membro da NATO» e a Aliança Atlântica 

«não toleraria» um regime comunista em Lisboa. Brandt foi «bastante duro» com o 

dirigente soviético, tendo sublinhado que Bona «tinha provas dos esforços do PCP para 

tomar o poder e que o SPD ia fazer tudo para evitar uma subversão da democracia»; e 

concluiu de modo sintomático: - «não necessitamos dos americanos, resolveremos os 

nossos problemas».8  

 Mas foi nas vésperas da reunião de Helsínquia que a pressão dos oeste-europeus 

sobre a URSS atingiu o seu ponto máximo. Primeiro, com os dirigentes da 

Internacional Socialista a ameaçarem não participar no encontro caso aquela apoiasse 

uma tomada do poder por parte de Álvaro Cunhal. Depois, com Schmidt, Brandt, 

WIlson, Callaghan e mesmo Giscrad D´Estaing a discutirem Lisboa directamente com 

Brejnev e a transmitirem-lhe que o envolvimento em Portugal era incompatível com a 

détente e a CSCE. 

 A respeito das ameaças dos dirigentes da IS, Mário Soares afirmou que «todos o 

fizeram» e de «uma maneira formal e categórica»; e concretizou: «os que estavam no 

Governo: James Callaghan, Helmut Schmidt, Olof Palme, Bruno Kreisky e outros. E os 

que estavam na oposição, como François Mitterrand». Ainda segundo o líder do PS, 

«os apoios internacionais ajudaram a neutralizar a URSS, quando se convenceu que o 

PCP não conseguiria nunca chegar ao poder por via pacífica…».9 

 Harold Wilson, por exemplo, abordou a questão portuguesa durante o seu 

encontro com Brejnev e referiu-se a Portugal como «um teste prático à détente na 

                                                 
7Cit em Juliet Antunes Sablosky, O PS e a Transição para a Democracia…, ob. cit., pp.362-63 
8Idem, p.82 
9M.J.Avillez, Soares…, ob. cit., p.478 
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Europa».10 Mas não foram só os elementos da Internacional Socialista a transmitirem 

recados a Moscovo; também Giscard D´Estaing aproveitou o seu encontro com o 

responsável máximo pela União Soviética para lhe «referir a crescente preocupação da 

França com os desenvolvimentos portugueses», avisando-o ainda que aqueles «não 

podiam ajudar, mas antes ensombrar, a CSCE e o processo da détente».11 

 Importa sublinhar que, ao contrário dos aliados europeus, os norte-americanos 

optaram por uma abordagem mais discreta aos soviéticos, evitando referir 

especificamente o caso português. Apesar de não existir uma descrição do diálogo 

ocorrido a 1 de Agosto entre Ford e Brejnev, os registos disponíveis apontam para que 

a questão de Portugal não tenha sido «abordada directamente nas conversações», 

embora estivesse «presente nas considerações gerais sobre os princípios que cada lado 

devia cumprir».12 

 Não obstante ser ainda difícil perceber o impacto da Conferência de Helsínquia 

na política da URSS para Portugal, sobretudo porque os arquivos soviéticos sobre o 

assunto ainda não se encontram disponíveis, começam a surgir trabalhos que apontam 

para, no mínimo, uma moderação da posição do Kremlin face a revolução portuguesa 

na sequência das pressões europeias. Uma destas investigações foi desenvolvida por 

Tilo Wagner a partir dos arquivos da RDA e aponta para que Brejnev não estava 

disposto a abdicar da CSCE e da détente em troca de uma revolução comunista em 

Lisboa. Segundo um importante documento citado pelo autor, em resposta a um apelo 

do Chefe de Estado da República Democrática Alemã, Erich Honecker, para um apoio 

às forças progressistas portuguesas «por todos os meios possíveis», o líder máximo de 

Moscovo advertiu: «é mais importante abandonar qualquer actividade política em 

Portugal que possa pôr em risco a Conferência dos Estados europeus». E, ainda 

segundo Wagner, «seis semanas antes da Conferência para a Segurança e Cooperação 

na Europa», Brejnev «tornou claro que Moscovo não pretendia desistir da consumação 

da sua estratégia de détente por uma mão-cheia de comunistas portugueses ansiosos» e 

«exigiu a retirada do SED para evitar tensões com a Europa Ocidental e os EUA».13  

 No mesmo sentido vão os testemunhos actualmente conhecidos, como por 

exemplo o de James Callaghan para quem houve uma «melhoria na situação portuguesa 

                                                 
10Cit em Juliet Antunes Sablosky, O PS e a Transição para a Democracia…, ob. cit., p.83 
11«Paris, 19743, July 30, 1975», GFL, PCF, Caixa 11 
12Tad Szulc, «Lisbon & Washington…», ob. cit. p.59 
13Tilo Wagner, «Portugal e a RDA…», ob. cit., p.86. O Partido Socialista Unido (SED) era o Partido 
Comunista da RDA 
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após a realização da Conferência de Helsínquia» uma vez que «os soviéticos deram 

claramente maior prioridade ao acordo da CSCE do que à ajuda aos comunistas 

portugueses».14 Já Costa Gomes recordou posteriormente o seu encontro com Brejnev 

na capital finlandesa nos seguintes termos: «(…)ele disse-me claramente que não 

pensássemos em mudar de regime, porque nem a nossa situação geográfica, nem a 

nossa posição na NATO, nem o pensamento católico do povo português o 

permitiam».15 

 A última pressão crucial levada a cabo pela Europa Ocidental na Finlândia foi 

sobre Costa Gomes, a quem competia remodelar o Governo Provisório depois de 

ouvido o Conselho da Revolução. O próprio ex-Presidente da República confessou 

posteriormente numa entrevista à revista História ter sofrido «pressões externas», 

sobretudo por parte da RFA e do Reino Unido: «Foram o Sr. Harold Wilson (…) e o Sr. 

Helmut Schmidt (…) os principais elementos que fizeram pressão política e que me 

disseram: “ou os senhores entram, enfim, num certo campo, ou os senhores perdem 

todas as facilidades prometidas, sob o ponto de vista económico e financeiro”. O 

Schmidt dizia sempre da mesma forma: “os senhores têm que ter ordem, porque sem 

ordem não há economia e sem economia não há governo. E o seu país está muito 

desordenado; é preciso meter na ordem este, aquele, aquele outro».16 

 Na realidade, os memorandos das conversas mantidas por Costa Gomes em 

Helsínquia, que estão actualmente disponíveis para consulta, confirmam este 

testemunho. O encontro com o Harold Wilson «desenvolveu-se num ambiente duro», 

com o Primeiro-Ministro britânico a afirmar que «estava muito preocupado pois tudo 

levava a crer que em Portugal era inevitável uma solução de ditadura» e a 

«condicionar» qualquer ajuda económica do Reino Unido, bem como de outros países 

da CEE, à «garantia» de que o País enveredaria «por uma solução democrática de 

socialismo pluripartidário com absoluto respeito pelas liberdades individuais». A este 

respeito, Wilson «focou especialmente a total ausência de liberdade de imprensa em 

                                                 
14Cit em Juliet Antunes Sablosky, O PS e a Transição para a Democracia…, ob. cit., p.83 
15Maria Manuela Cruzeiro, Costa Gomes, ob. cit., p.318. Para um maior desenvolvimento da política da 
URSS para Portugal ver o ponto 4 deste capítulo 
16Entrevista a Costa Gomes, História, nº14, Novembro de 1995, p.19. Costa Gomes reiterou esta 
informação na entrevista a Maria Manuela Cruzeiro: «Falei realmente com o primeiro–ministro inglês, 
que foi de uma agressividade enorme para comigo» (…) «E o Schmidt também» (…) «Eles temiam (…) 
que pudéssemos caminhar para um Governo predominantemente comunista. É claro que isso se ficou a 
dever, em parte, à propaganda dos socialistas (…)», Maria Manuela Cruzeiro, Costa Gomes…, ob. cit., 
pp.317-18 
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Portugal, mencionando a título de exemplo o “caso República”»; e questionou o seu 

interlocutor se «mantinha a intenção de continuar a preparar a Constituição e de realizar 

novas eleições».17  

 Também a conversa com Helmut Schmidt decorreu num tom 

predominantemente hostil com o Chanceler da RFA a afirmar que «tanto os países da 

NATO, como os do Mercado Comum» desejavam «ajudar económica e politicamente 

um Portugal democrático», mas encontravam-se «preocupados e apreensivos com o 

desenrolar dos últimos acontecimentos no País» e não estavam «dispostos a apoiar a 

preparação de uma ditadura militar de tipo sul-americana» pelo que qualquer ajuda era 

«condicionada» à garantia de que não havia essa intenção. Tal como Wilson, Schmidt 

«referiu o “caso República”», afirmou a sua «confiança em Mário Soares» e 

acrescentou que «o Pacto celebrado com os partidos era um argumento que não 

impressionava a Europa». Contudo, «o que mais o preocupava» era a situação 

económica e o desequilíbrio da balança de pagamentos» e avisou a este respeito: - «Por 

enquanto sobreviviam das reservas. Mas depois? Contavam com a ajuda estrangeira? 

Mas de quem? Receio que encontrem dificuldades em conseguir créditos da URSS. A 

democracia não se constrói no papel, tem de se dar pão ao povo». O líder alemão 

alertou ainda que se «preparavam na CEE decisões de graves consequências para 

Portugal», tendo sido «a Holanda e a RFA a conseguirem neutralizá-las»; e rematou: - 

«nós queremos ter esperança, mas estamos seriamente preocupados».18  

 Olof Palme também não se afastou deste tom. O Primeiro-Ministro sueco referiu 

que «a revolução portuguesa não podia ter sido acolhida na Suécia com maior 

entusiasmo», contudo estava muito «inquieto com os acontecimentos dos últimos 

meses», referindo especificamente as «dificuldades que o Partido Socialista, que não 

escondia apoiar, vinha encontrando com o “caso República”». E acrescentou que essa 

«inquietação» não era só sua, pois «a Europa inteira» estava «muito apreensiva».19 

 

2.A Europa Ocidental e a Transição para a Democracia em Portugal 

 A Europa Ocidental estava agora fortemente apostada em favorecer um 

resultado positivo em Portugal, o que, na sua óptica, significava a transição para um 

regime democrático. Assim, um dia depois da assinatura da Acta Final da Conferência 

                                                 
17«Memorando de conversa», arquivo de Costa Gomes, Centro de Documentação 25 de Abril 
18«Memorando de conversa», arquivo de Costa Gomes, Centro de Documentação 25 de Abril 
19«Memorando de conversa», arquivo de Costa Gomes, Centro de Documentação 25 de Abril 
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de Helsínquia os lideres oeste-europeus membros da Internacional Socialista 

encontraram-se em Estocolmo e decidiram criar um Comité de Amizade e 

Solidariedade para a Democracia e o Socialismo em Portugal que ia desempenhar um 

papel fulcral no apoio ao PS. 

 A formação do comité foi uma ideia de Willy Brandt com a finalidade de 

cooperar com Mário Soares, «influenciando os governos europeus e as forças políticas 

internacionais no sentido de um comportamento positivo e construtivo sobre Portugal»; 

além disso pretendia-se «promover a cooperação internacional através do movimento 

sindical democrático e procurar formas e meios para ajudar o País a resolver os seus 

problemas económicos». A solidariedade com o PS e Lisboa devia ser «demonstrada a 

vários níveis: no Conselho da Europa, na CEE e na EFTA, bem com no relacionamento 

bilateral partidário e governamental».20 

 Nas suas memórias, Willy Brandt referiu-se a este organismo afirmando que ele 

se inscreveu «num esforço de auxílio» aos socialistas portugueses imediatamente após 

Helsínquia cuja «história total não pode ainda ser escrita»; e adiantou que ele «foi o 

produto da colaboração secreta entre um conjunto de líderes de partidos social-

democratas» empenhados em «conceder apoio político e moral concreto e em combater 

o derrotismo que estava a crescer em influentes círculos do Ocidente».21 

 Também Mário Soares mencionou o papel desempenhado por este comité, 

considerando-o o elemento mais importante no plano das ajudas externas às forças 

“democráticas” portuguesas pois não só decidiu «apoiar a fundo o PS», quer «no plano 

politico-diplomático», quer na «preparação de quadros», como «dirigiu um sério aviso 

aos soviéticos».22 

 A real extensão deste esforço da IS não é ainda conhecida pois, como referiu o 

próprio Brandt, há aspectos da sua história que não podem ser por enquanto revelados. 

Porém, de acordo com uma importante informação recebida em Washington e 

transmitida a Henry Kissinger durante a habitual reunião do seu staff do Departamento 

de Estado, «os socialistas europeus acordaram em Estocolmo igualar a ajuda financeira 

que estava a ser concedida pelos países da Europa de Leste [ao PCP]».23 

                                                 
20Juliet Antunes Sablosky, O PS e a Transição para a Democracia…, ob. cit., pp.45-6 
21Willy Brandt, People and Politics, The Years 1960-1975, Boston, Little, Brown, 1976, p.128 
22Entrevista a Mário Soares, Lisboa, 11.5.2006; Maria João Avillez, Soares…, ob. cit., p.475 
23«The Secretary´s Principals and Regionals Directors Staff Meeting», August 6, 1975, NA, SDR, Entry 
5177, Caixa 7 
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 Outro contributo para um melhor conhecimento da história do Comité de 

Amizade e Solidariedade para a Democracia e o Socialismo em Portugal pode ser 

encontrado no relato feito por Willy Brandt ao Embaixador dos EUA em Bona na 

sequência de mais uma reunião dos dirigentes da IS, desta feita em Londres, a 5 de 

Setembro.  

Segundo as informações transmitidas pelo político alemão ao diplomata norte-

americano, o encontro na capital inglesa juntou, para além do próprio, Bruno Kreisky, 

Olof Palme, Van Den Uyl, François Mitterrand e Harold Wilson e surgiu na sequência 

das conversações em Helsínquia e Estocolmo durante as quais foi acordado que «a 

situação em Portugal requeria uma acção concertada por parte dos partidos socialistas 

da Europa Ocidental para impedir o País de ser tomado pelos comunistas», fazendo-o 

através da «ajuda à mobilização das forças democráticas» de modo a dar-lhes «a 

possibilidade de liderar o processo de mudança em curso numa direcção desejável». De 

acordo com Brandt, os líderes da IS «chegaram a acordo sobre quatro tarefas principais 

a serem levadas a cabo pelos partidos socialistas que estivessem melhor equipados para 

serem úteis em cada categoria». A primeira delas consistia em «ajudar o PS em 

Portugal a organizar-se para obter a máxima eficácia» o que ia «envolver quer 

aconselhamento, quer assistência financeira canalizada através dos canais socialistas», 

cabendo aqui «a responsabilidade principal» à RFA e à Holanda; e a este respeito o ex-

chanceler alemão confidenciou ainda: - «algum dinheiro do SPD ia também para o PPD 

através da mediação da Fundação Friedrich Ebert. Soares tinha conhecimento disso e 

estava descontente com o facto, mas não pediu especificamente para que esse apoio 

fosse terminado». A segunda actividade-chave era a conquista da «opinião pública em 

Portugal e também nos países da Europa Ocidental», destacando-se aqui a 

disponibilidade do SPD para ajudar ao regresso do República ao PS através do 

«financiamento de uma nova tipografia»; de resto este ponto era especialmente 

relevante para a RFA pois «a RDA tinha sido designada pelo bloco de Leste para ter a 

principal responsabilidade pela condução da propaganda comunista». Uma terceira 

tarefa era a aplicação de «um avançado programa de trocas de visitantes com especial 

ênfase nas Forças Armadas portuguesas», cabendo «a principal responsabilidade ao 

Reino Unido», dada a sua «grande experiência» neste campo. Finalmente, ia ser 

concedida «uma assistência económica efectiva» a Portugal assim que a situação se 

tornasse mais clara, sendo esta disponibilizada pelos países da Comunidade Europeia, 

mas também por países não membros, «como a Suécia, a Áustria e mesmo a Suiça».  
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 O líder da IS aproveitou ainda este encontro com o Embaixador dos Estados 

Unidos em Bona para transmitir a sua impressão sobre a «interessante mudança na 

abordagem soviética a Portugal a partir de meados de Agosto». Na sua opinião, antes 

dessa data, o Kremlin «rejeitava simplesmente todas as responsabilidades por qualquer 

envolvimento nos desenvolvimentos portugueses, mesmo sendo muito claro que estava 

a subsidiar fortemente Cunhal e o Partido Comunista e a facilitar a transferência de 

armas para o PCP através da Checoslováquia e da RFA»; todavia, a partir da segunda 

semana de Agosto, a URSS «começou a sublinhar o perigo de um golpe de direita e a 

necessidade de um Governo de coligação, lamentando ao mesmo tempo que o PCP sob 

a direcção de Cunhal tivesse forçado muito e ido demasiado longe». Por isso, Brandt 

concluiu que «a influência soviética podia desempenhar um papel em Portugal, 

refreando o Partido Comunista» cujo líder não ia «hesitar em responder 

favoravelmente» a este tipo de abordagem de Moscovo.24 

Não obstante o momento decisivo da acção da Europa Ocidental no contexto da 

transição portuguesa coincidir essencialmente com o período subsequente à 

Conferência de Helsínquia, nomeadamente com as reuniões de Estocolmo e Londres 

das quais resultou o Comité de Amizade e Solidariedade para a Democracia e o 

Socialismo em Portugal, as forças “democráticas” internas contaram anteriormente com 

o auxílio da social-democracia europeia, destacando-se a ajuda prestada ao PS, mas 

também ao PPD, ao CDS e mesmo aos militares “moderados”. 

Tão cedo quanto Junho de 1974 começaram as visitas de líderes socialistas a 

Portugal, com François Mitterrand a inaugurar esta forma de apoio político a Mário 

Soares. Durante a sua estadia o dirigente do PSF não só se encontrou com Spínola e 

Palma Carlos para transmitir-lhes a sua solidariedade com o PS, como participou nas 

manifestações do partido em Coimbra e no Porto, bem como no comício realizado em 

Lisboa. 

Seguiu-se, em Outubro desse ano, Willy Brandt que permaneceu no País durante 

três dias, acompanhado por Hans Dingels e por Elke Sabiel, da Fundação Friedrich 

Ebert. Logo à sua chegada ao aeroporto o responsável pelo SPD afirmou esperar «poder 

ajudar o povo português e o Partido Socialista a encontrarem um caminho seguro em 

direcção ao futuro», intenção que repetiu durante os seus encontros com Vasco 

Gonçalves e Costa Gomes. Nas suas memórias, Brandt recordou a impressão com que 

                                                 
24«Bonn, 15265, September 17, 1975, GFL, PCF, Caixa 11 



 322

ficou da situação interna, classificando-a de «muito confusa», e acrescentou que «os 

partidos democráticos dedicavam a maior parte do tempo a recriminarem-se 

mutuamente» enquanto «os comunistas estavam bem organizados e tinham propostas 

que visavam o domínio do País.25 

 Já no início de 1975 foi a vez de James Callaghan visitar Portugal acompanhado 

por Tom McNally, o secretário para as Relações Internacionais do Partido Trabalhista. 

Nas declarações publicas proferidas em Lisboa o ministro dos Negócios Estrangeiros 

do Reino Unido observou que era «essencial garantir a liberdade de imprensa e a 

liberdade de discordar» pois era sobre elas que se podia «encontrar a genuína base para 

uma democracia efectiva», acrescentando que era um dever «criar um sistema 

económico e social» que fosse «de encontro às necessidades do Homem – ajuda e 

protecção na velhice, educação para as crianças, habitação para os carenciados e direito 

ao trabalho». Já em privado Callaghan foi «mais duro», avisando Costa Gomes e Vasco 

Gonçalves que «Portugal se podia ver isolado na Europa, a menos que prosseguisse na 

senda da democratização»; mas, em contra-partida, se esta última via se realizasse, «a 

ajuda para as reformas, incluindo apoio para a entrada como membro da Comunidade 

Europeia, chegaria em breve».26  

 Mas, como referimos anteriormente, foi sobretudo no contexto das eleições para 

a Assembleia Constituinte que se assistiu à primeira concentração de apoios europeus 

aos partidos “democráticos” portugueses, sendo o grande beneficiado o PS. Como 

escreveu Juliet Antunes Sablosky numa das poucas investigações desenvolvidas sobre o 

assunto, «as visitas, o dinheiro, a assistência técnica e o apoio moral concentraram-se 

em primeiro lugar na campanha eleitoral de 1975»; segundo a autora, o Partido 

Socialista e Trabalhista Sueco (SAP) trouxe-se a Portugal «o seu material de formação 

eleitoral», organizou e dirigiu «seminários para os militantes do PS», promoveu cursos 

práticos sobre «a organização de grandes manifestações, a mobilização do eleitorado e 

a orquestração de campanhas de imprensa» e convidou ainda os trabalhadores do PS 

envolvidos nas eleições para «centenas de visitas à Suécia». Ainda de acordo com 

Sablosky, o SPD mostrou-se «igualmente activo neste domínio, promovendo 

deslocações à Alemanha e enviando a Portugal especialistas em questões eleitorais para 

dirigirem seminários»; além disso, ajudou à «formação de membros do PS na 

                                                 
25Willy Brandt, People and Politics…, ob. cit., p.489 
26Juliet Antunes Sablosky, O PS e a Transição para a Democracia…, ob. cit., p.77 
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elaboração de vídeos, cartazes e outros materiais de campanha» e enviou «especialistas 

em análises de sondagens».27 

 Mário Soares confirmou a existência destes apoios ao PS durante a campanha 

eleitoral para a Assembleia Constituinte, mas sublinhou que os outros partidos também 

receberam ajudas externas. Afirmou ele na entrevista a Maria João Avillez: «Quanto 

aos apoios para a campanha, é exacto que houve apoios do SPD, mas os liberais e os 

cristãos-democratas também apoiaram os seus partidos homólogos, PPD e CDS, para 

não falar dos apoios da Alemanha de Leste do PCP».28 E, segundo o relato feito por um 

dirigente do partido de Soares a Herbert Okun a 1 de Março de 1975, «o PS não tinha 

qualquer problema financeiro» pois estava «a receber dinheiro abertamente dos 

socialistas europeus ocidentais»; porém, o mesmo elemento acrescentou que «o PCP 

também não tinha problemas de dinheiro».29 

 O PPD e o CDS obtiveram igualmente apoios dos respectivos parceiros 

europeus, bem como dos próprios social-democratas alemães, ainda que de forma mais 

modesta quando comparada com o auxílio que foi dispensado aos socialistas.30 

Segundo Rui Machete, «os cofres do PPD também receberam alguma parte dos fundos 

do SPD» que «deu aproximadamente 10 milhões de escudos para a campanha eleitoral 

de 1975»; e, como já mencionamos anteriormente, o mesmo dirigente popular-

democrático acrescentou que estes fundos foram canalizados para o partido nas 

vésperas do 11 de Março através do Institut fur Internationen Begegnungen, uma 

organização informal da Fundação Friedrich Ebert. 31 

 A questão dos montantes disponibilizados pelos europeus aos partidos 

“democráticos” portugueses, não só no período eleitoral como ao longo de todo o 

processo de transição democrática, é particularmente difícil de esclarecer em virtude de 

haver ainda um défice de documentação sobre esta matéria específica. Segundo alguns 

autores, como Tad Szulc, «o PS e, numa extensão muito menor, o PPD receberam 

aproximadamente 2 a 3 milhões de dólares por mês dos partidos socialistas e social-

democratas da Europa Ocidental», sendo que «a maior parte do dinheiro veio da Suécia, 

da RFA, da Holanda e do Reino Unido», tendo «os fundos sido enviados» ou «de forma 
                                                 
27Idem, p.58 
28Maria João Avillez, Soares…, ob. cit., p.475 
29«Lisbon, 1150, March 1, 1975», FOIA 
30Juliet Antunes Sablosky, O PS e a Transição para a Democracia…, ob. cit., p.43. De acordo com 
Sablosky, «os social-democratas alemães proporcionaram ajuda financeira quer ao PPD quer ao CDS, ao 
mesmo tempo que ajudavam o PS» 
31Cit em Maritheresa Frain, PPD/PSD e a Consolidação da Democracia em Portugal, Lisboa, Editorial 
Notícias, 1998, p.47; Entrevista a Rui Machete, Lisboa, 2.3.2005 
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directa» ou «através dos sindicatos e grupos ligados à Igreja».32 Outros investigadores, 

como Sablosky, afirmam que «os partidos europeus estavam a tentar igualar o que a 

União Soviética e os europeus de Leste estavam a prodigalizar ao PCP», adiantando 

ainda que o montante total «se devia situar entre os 50 e os 100 milhões de dólares para 

o período entre Abril de 1974 e Setembro de 1975».33 

 Ainda de acordo com os trabalhos publicados a este respeito, a maior fatia da 

ajuda económica europeia aos partidos “democráticos” portugueses foi disponibilizada 

pela RFA através das fundações ligadas aos social-democratas (SPD), democratas-

cristãos (CDU) e liberais (FDP), respectivamente a Fundação Friedrich Ebert, a 

Fundação Konrad Adenauer e a Fundação Friedrich Naumann, adoptando como método 

privilegiado a transferência de fundos para organizações similares que ajudaram a criar 

em Portugal. Assim, no caso do PS, foram constituídas com a ajuda da Friedrich Ebert 

a Associação António Sérgio consagrada à organização e formação partidárias (Junho 

de 1974), a Fundação José Fontana dedicada às questões sindicais (Junho de 1978), a 

Fundação Antero de Quental para o poder local (1979); a Fundação Azedo Gneco para 

o movimento cooperativo (1979), o Instituto para a Liberdade de Imprensa (1980) e a 

Fundação para as Relações Internacionais (1981).34 Já relativamente ao PPD foram 

criadas com o apoio da Friedrich Nauman a Fundação Social-Democrata Oliveira 

Martins e a Academia Internacional Desenvolvimento e Liberdade. Finalmente, a 

Fundação Konrad Adenauer financiou os Institutos Democracia e Liberdade e Fontes 

Pereira de Melo, ambos dependentes do CDS. 

 Para além desta acção fundamental de apoio aos partidos políticos que se 

opunham ao PCP, a Europa Ocidental destacou-se ainda pela pressão que exerceu sobre 

os militares portugueses, especialmente o MFA, no sentido de empenhá-los na 

“democratização” do País, fazendo-o desde logo através das ligações existentes ao nível 

da NATO. Assim, os governos oeste-europeus utilizaram os canais da Organização de 

Defesa do Ocidente para promover contactos entre os seus oficiais e os portugueses 

durante os quais eram prometidos apoios à formação e modernização das Forças 

Armadas de Portugal no quadro das estruturas da NATO; porém, em simultâneo, no 

decurso de conversações privadas era tornado claro que o estabelecimento de um 

                                                 
32Tad Szulc, «Lisbon & Washington…», ob. cit. p.21 
33Juliet Antunes Sablosky, O PS e a Transição para a Democracia…, ob. cit., p.48 
34Idem, pp.49-50. Segundo Sablosky, as Fundações da RFA gastaram «cerca de 30 milhões de dólares em 
Portugal entre 1975 e 1985». Ainda segundo a autora, o Instituto para a Liberdade de Imprensa foi 
financiado pela Noruega 
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regime democrático constituía condição sine qua non não apenas à concretização desse 

auxílio, como mesmo, num extremo, à permanência do País na Aliança Atlântica. E, 

segundo o testemunho de alguns militares portugueses, «estes contactos com gente da 

NATO e a partilha de preocupações ajudaram a criar divisões entre o MFA e as 

restantes Forças Armadas».35 

 A par desta pressão directa sobre os militares, os países da CEE recorreram à 

“arma” económica para convencer os dirigentes portugueses a garantir o sucesso da 

transição democrática do País. O primeiro sinal foi dado em Novembro de 1974 por 

ocasião da solicitação feita pelo III Governo Provisório de revisão do Acordo de 

Comércio Livre de 1972, bem como de uma cooperação mais alargada que abrangesse 

certos direitos sociais para os emigrantes portugueses no espaço da Comunidade, não 

tendo havido «vontade de dar uma rápida satisfação aos pedidos de Portugal». A 19 de 

Maio do ano seguinte foi a vez do Governo da RFA recuar na decisão de conceder ao 

País uma subvenção de 70 milhões de marcos após um encontro com os seus parceiros 

comunitários e declarando fazê-lo como forma de demonstrar desacordo com a 

evolução política portuguesa. Sete dias depois, «os ministros dos Negócios Estrangeiros 

da CEE mostravam hesitação em dar apoio económico a Portugal, preocupados com a 

incerteza de uma “estabilidade política” e um “desenvolvimento democrático”». Já a 17 

de Julho de 1975, o presidente francês «vetou um empréstimo da Comunidade … por 

receio de estar a subsidiar uma aliança socialista-comunista» e o Conselho de Chefes de 

Estado e de Governo presenteou Lisboa com um «autêntico ultimato», declarando que a 

Comunidade Europeia, «tendo em conta a sua tradição política e histórica», só podia 

«dar o seu apoio a uma democracia pluralista».36 

 Como referimos anteriormente, os países europeus ocidentais exerceram ainda 

uma importante acção diplomática junto das superpotências, quer procurando moderar a 

abordagem dura de Washington para a revolução portuguesa, aproximando-a da 

europeia, quer procurando conter a URSS no seu apoio ao PCP, fazendo-o, como 

vimos, em Helsínquia, mas também no período posterior à assinatura da Acta Final da 

CSCE.  

Relativamente ao primeiro caso, Juliet Antunes Sablosky descreveu um 

importante diálogo travado entre o Secretário de Estado norte-americano e o Presidente 
                                                 
35Idem, p.78 
36Rainer Eisfeld, «Influências Externas sobre a Revolução Portuguesa: O Papel da Europa Ocidental», 
Eduardo de Sousa Ferreira e Walter C. Opello Jr., Conflitos e Mudanças em Portugal, 1974-1984, 
Lisboa, Teorema, p.86-7 
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do SPD no Verão de 1975: «durante um jantar na embaixada alemã em Washington, 

Willy Brandt procurou convencer Kissinger que Portugal não era uma causa perdida. 

Um dos convivas presentes nesse jantar descreveu esta troca de informações. Kissinger 

começou por traçar o seu cenário pessimista, afirmando que a única forma de travar a 

maré comunista seria o envio de marines. Segundo nos confidenciaram, Brandt teria 

retorquido: - “Henry, por favor, deixa serem os europeus a tratarem do assunto; nós 

saberemos como lidar com ele e sairemos vitoriosos”. Irritado, Kissinger replicou que 

Brandt não percebia a realidade portuguesa. Portugal estava perdido. Foi-nos dito que 

Brandt o contrariou, afirmando: - “Que mesmo que seja a última coisa que os sociais–

democratas façam na Europa, fá-la-ão: salvaremos Portugal”».37 

 François Mitterrand, Harold Wilson, James Callaghan e Willy Brandt exerceram 

uma igual pressão junto da União soviética. A 20 de Abril de 1975, o dirigente do 

Partido Socialista Francês visitou Moscovo e alertou o PCUS para o perigo real de uma 

guerra civil em Portugal e para as suas consequências ao nível dos acordos de 

Helsínquia.38 Já em Agosto desse ano, o Presidente dos social-democratas alemães 

encontrou-se com Brejnev no Kremlin para, segundo o próprio, «adverti-lo das 

consequências que teria uma avaliação errada da situação no sul da Europa»; ainda de 

acordo com Brandt, entregou-lhe «uma carta de Mário Soares» e tentou descrever-lhe 

«o grave que seria para as relações Leste-Oeste se a direcção soviética julgasse poder 

pôr o pé no ocidente da Península Ibérica».39 

 Importa sublinhar que esta abordagem de empenhamento na democratização de 

Portugal através do apoio às forças “moderadas” internas e da pressão sobre as 

superpotências não foi consensual entre os europeus. Como escreveu Kissinger nas suas 

memórias, existiram «divergências de opinião no seio dos aliados», com Schmidt a ser 

«favorável a um aumento da ajuda», Giscard D´Estaing a apoiar «a linha dura de Ford» 

e Callaghan a apelar «a um compromisso», ou seja, «ajuda complementada com um 

aumento do apoio secreto aos opositores».40 

 Assim, em rigor, mais do que uma estratégia europeia para Portugal tratou-se 

essencialmente de uma política alemã federal. Na realidade, a RFA liderou os esforços 

da Europa Ocidental no contexto da transição democrática portuguesa e isto porque a 

                                                 
37Juliet Antunes Sablosky, O PS e a Transição para a Democracia…, ob. cit., p.81 
38François Mitterrand, L´abeille et l´arquitect, Paris, Flammarion, 1992, p.155 ; Maria João Avillez, 
Soares…, ob. cit., p.477  
39Willy Brandt, People and Politics…, ob. cit., p.489 
40Henry Kissinger, Anos de Renovação…, ob. cit., p.559 
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evolução do processo político do País interessava especialmente a Bona, bem como, do 

outro lado, a Berlim, uma vez que na Península Ibérica também se jogava o futuro da 

Alemanha dividida. Isto é, se em Lisboa vencesse a via democrática aumentavam as 

hipóteses de, no futuro, a RDA tornar-se democrática, o que era um passo decisivo para 

a reunificação alemã; mas, se pelo contrário, ganhassem as forças comunistas ficavam 

reforçados os regimes do Leste e logo mais remota a possibilidade de reunificação. 

Como explicou mais tarde o Chanceler Helmut Kohl, resumindo uma constante da 

política externa da RFA: «cada possibilidade de realizar eleições autênticas que se abre 

aos povos da Europa, cada incremento de Liberdade, dos direitos humanos, cada passo 

para superar as fronteiras na Europa e no mundo supõe também um êxito no caminho 

para a livre autodeterminação de todo o povo alemão».41  

 

3.O “Grupo dos Nove” e os apoios internos e externos 

 As pressões europeias sobre Costa Gomes em Helsínquia não foram suficientes 

para o impedir de dar posse a um novo Governo chefiado por Vasco Gonçalves, decisão 

que se revelou determinante para um ainda maior endurecimento das forças que se 

opunham à aliança PCP-“gonçalvistas”, desde logo a ala “meloantunista” do MFA que 

no dia anterior à tomada de posse do executivo tornou publico o «Documento dos 

Nove», mas também para a passagem à oposição do importante sector militar 

organizado em torno do COPCON. 

 O processo de formação do V Governo Provisório traduziu o clima de intensa 

luta política que dominava o País. O primeiro momento significativo ocorreu durante 

uma reunião em São Julião da Barra durante a qual o então Presidente da República 

ainda procurou convencer o Primeiro-Ministro a afastar-se, dizendo-lhe que «era tempo 

de deixar o lugar e de se escolher outro», deparando-se porém com a resistência do 

último que reivindicou «o direito de continuar em funções». Enquanto decorria este 

diálogo, entrou na sala Otelo Saraiva de Carvalho que, demarcando-se claramente de 

Vasco Gonçalves, disse-lhe: - «Senhor general, as tropas sob o meu comando não lhe 

obedecem nem tão-pouco o querem como Primeiro-Ministro».42 

                                                 
41Cit in Kai Diekmann e Ralf Georg Reeuth, Helmut Kohl: Yo Quise la Unidade de Alemania, Barcelona, 
Galáxia Gutenberg, 1997, p.49 
42Maria Manuela Cruzeiro, Costa Gomes…, ob. cit., p.312. Esta versão de Costa Gomes, segundo a qual 
ainda tentou convencer Vasco Gonçalves a afastar-se por sua própria iniciativa, foi confirmada na época a 
Frank Carlucci por um elemento da casa militar do Presidente da República, António Caldas. «Lisbon, 
4174, July 24, 1975», www.archives.gov/aad/series-description.jsp  
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Praticamente em simultâneo, os elementos “moderados” do MFA encontraram-

se com Costa Gomes para lhe dizer que exigiam o afastamento do chefe do executivo. 

De acordo com as informações que fizeram chegar à Embaixada dos EUA, propunham 

como alternativa a formação de um Governo «liderado pelo Presidente da República», 

com «quatro ou cinco vice-Primeiro-Ministros», ficando Melo Antunes como número 

dois do gabinete e Vasco Gonçalves na terceira linha da hierarquia; ainda segundo os 

relatos obtidos por Carlucci esta solução chegou a ser aceite, o que o levou a comentar 

para Washington que «Gonçalves perdeu a sua batalha com os moderados do 

Movimento das Forças Armadas».43 

 Perante o cenário de aparente isolamento do “gonçalvismo”, cercado pelos 

“meloantunistas”, de um lado, e pelo comandante-adjunto do COPCON, do outro, 

Costa Gomes convocou para 4 de Agosto uma reunião do MFA da RML que contou 

com a presença de mais de 200 oficiais, entre os quais os comandantes e segundos-

comandantes de todos os regimentos da capital, tendo «a esmagadora maioria dos 

presentes» considerado que Vasco Gonçalves «deveria ser nomeado para Primeiro-

Ministro». O Presidente da República concluiu então, nas suas próprias palavras, que, 

«se os oficiais da Região Militar de Lisboa, que representavam uma grande componente 

das Forças Armadas, queriam o Vasco, ele teria mesmo de ser nomeado».44 

 Os resultados desta reunião da RML foram transmitidos a Washington por 

Frank Carlucci para quem não havia dúvidas que tinha sido dado «um voto de 

confiança a Vasco Gonçalves». Contudo, o Embaixador sublinhou ainda que Otelo 

Saraiva de Carvalho havia recusado o apoio do COPCON a novo Governo, tendo 

mesmo chegado a propor um executivo «com apenas quatro ou cinco ministros, sendo 

ele próprio Primeiro-Ministro, com totais poderes, ou Presidente». Ainda relevantes 

eram os comentários finais do diplomata norte-americano: «segundo os relatos, parece 

que Vasco Gonçalves levou a melhor sobre Otelo. Não obstante, Otelo não estava 

particularmente empenhado em ocupar o cargo de Primeiro-Ministro neste momento, 

apesar do seu desejo de expulsar Gonçalves».45 

 Dois dias depois desta reunião da RML, ala do MFA afecta a Melo Antunes 

levou a cabo um último esforço de compromisso. Vasco Lourenço deslocou-se ao 

                                                 
43«Lisbon, 4414, August 4, 1975». www.archives.gov/aad/series-description.jsp 
44Maria Manuela Cruzeiro, Costa Gomes…, ob. cit., p.312. Costa Gomes acrescentou que dos cerca de 
200 oficiais da RML presentes só houve dois que se opuseram à nomeação de Vasco Gonçalves para 
Primeiro-Ministro do V Governo Provisório 
45«Lisbon, 4443, August 5, 1975», GFL, PCF, Caixa 11 
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Palácio de Belém para dizer ao Presidente da República que o seu grupo não aceitava a 

continuação em funções do chefe do Governo e que era preciso encontrar outra solução, 

mas deparou-se com as resistências de Costa Gomes que lhe comunicou a decisão de 

dar posse ao V Governo Provisório.46 

 A reacção dos “moderados” do Movimento das Forças Armadas foi imediata e a 

7 de Agosto divulgaram publicamente um documento assinado por Melo Antunes, 

Vítor Alves, Vasco Lourenço, Canto e Castro, Vítor Crespo, Costa Neves, Franco 

Charais, Pezarat Correia e Sousa e Castro que ficou conhecido como «o Documento 

dos Nove» e desempenhou um papel decisivo no refluxo do processo revolucionário ao 

trazer a público a existência dentro das Forças Armadas de um importante sector que se 

opunha à aliança PCP-“gonçalvistas”. 

 O texto elaborado por Melo Antunes constituía antes de mais uma resposta à 

decisão do Presidente da República de dar posse a um novo executivo liderado por 

Vasco Gonçalves, mas o seu alcance último era mais vasto e passava por forçar o fim 

do “gonçalvismo”. Nesse sentido, após começar por afirmar que tinha chegado «o 

momento das grandes opções» e de se clarificarem «posições políticas e ideológicas, 

terminando com ambiguidades que foram semeadas e progressivamente alimentadas 

por todos aqueles que, dentro e fora das Forças Armadas, estavam interessados no 

descrédito de uns tantos para melhor poderem valer e impor a suas ideias», fazia uma 

análise muito dura da realidade nacional, criticando a «progressiva decomposição das 

estruturas do Estado», as nacionalizações que se sucediam «a um ritmo impossível de 

absorver (…) sem um grave risco de ruptura do tecido social e cultural preexistentes» e 

o comprometimento do MFA «com determinado projecto político que não correspondia 

nem à sua vocação inicial nem ao papel que dele esperava a maioria da população do 

País». Além disso, o País atravessava uma «grave crise económica», havia o «risco de 

agravamento da situação em Angola» e assistia-se a um crescente divórcio entre a 

população e o MFA dadas «as mudanças que uma certa “vanguarda revolucionária” 

pretendia impor». 

 Todavia, o ponto mais importante do documento era aquele onde se defendia um 

«modelo de socialismo inseparável da democracia política», construído em pluralismo 

político» e com a adesão dos partidos «a este projecto nacional», recusando quer «o 

modelo de sociedade socialista» em vigor na Europa Oriental, quer «o modelo de 

                                                 
46Boaventura de Sousa Santos, O Pulsar da Revolução…, ob. cit. p.242 
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sociedade social-democrata» da Europa Ocidental». Dizia o texto a este respeito: 

«Recusam o modelo de sociedade socialista tipo Europeu–Oriental a que fatalmente 

seremos conduzidos por uma direcção política que crê, obstinadamente, que uma 

“vanguarda” assente numa base social muito estreita fará a revolução em nome de todo 

o povo, e que tem, na prática, tolerado todas as infiltrações dessa “vanguarda” nos 

centros de poder político e nas estruturas militares. (…) Recusam o modelo de 

sociedade social–democrata em vigor em muitos países da Europa Ocidental, porque 

acreditam que os grandes problemas da sociedade portuguesa não podem ser superados 

pela reprodução no nosso país dos esquemas clássicos do capitalismo avançado”. 

 A terminar afirmava-se claramente a existência de «divergências no seio do 

MFA» que reflectiam «projectos ideológicos distintos» e «incompatíveis entre si» pois 

não era possível «conciliar uma concepção totalitária de organização de sociedade com 

um concepção democrática e progressista ou ainda com vagas concepções populistas de 

feição anarquizante». E, após uma dura crítica ao “gonçalvismo”, declarando-se ser 

«necessário denunciar o espírito fascista subjacente ao projecto que, dizendo-se 

socialista, acabará na prática numa ditadura burocrática dirigida contra a massa 

uniforme e inerte dos cidadãos do País», exigia-se abertamente a «substituição da actual 

equipa dirigente».47 

 Na análise feita pela Embaixada dos EUA em Lisboa o «Documento dos Nove» 

era «muito mais do que um pedaço de papel» pois tinha sido assinado por Melo 

Antunes e Vítor Alves, «dois líderes-chave da revolta de 25 de Abril de 1974», Vítor 

Crespo, que tinha a «merecida reputação de duro», Franco Charais e Pezarat Correia, 

«dois comandantes de regiões militares» e Salgueiro Maia, «comandante da Escola de 

Cavalaria de Santarém». Tratava-se de «uma bomba» que tinha «caído na cena política 

portuguesa» e de «uma ameaça militar directa aos radicais do MFA e ao Primeiro-

Ministro», constituindo «um ponto de recuperação para os elementos anti-Gonçalves 

dentro e fora do Movimento das Forças Armadas». E Carlucci concluía: «é difícil ver 

como é que o novo Governo que está a ser formado por Gonçalves pode durar».48  

 No mesmo dia da sua divulgação através do Jornal Novo, o «Documento dos 

Nove» começou a circular pelas várias unidades militares, recolhendo em 24 horas 

cerca de 400 assinaturas, entre as quais as de vários elementos do futuro grupo dos 

                                                 
47Ver uma boa análise do conteúdo e alcance do Documento dos Nove em Marcelo Rebelo de Sousa,  A 
Revolução e o Nascimento do PPD..., ob. cit., pp.759-65 
48«Lisbon, 4511, August 8, 1975». www.archives.gov/aad/series-description.jsp 
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“operacionais” como Ramalho Eanes, Rocha Vieira, Loureiro dos Santos e Garcia dos 

Santos, bem como o apoio de várias personalidades com lugares-chave nas estruturas 

das Forças Armadas, como Otelo e Jaime Neves, ainda que de modo não oficial.49 A 8 

de Agosto, o Embaixador norte-americano informou o Departamento de Estado que «de 

acordo com uma fonte próxima de Melo Antunes, foi mostrada uma cópia do 

documento ao general Otelo Saraiva de Carvalho que concordou com ele e defendeu 

que devia ser acompanhado por um plano de acção política»; ainda segundo o mesmo 

informador, «Otelo foi forçado a recuar devido à divulgação prematura do seu apoio no 

Jornal Novo, mas estava com Antunes». Carlucci acrescentou ainda que também o 

comandante do Regimento de Comandos, Jaime Neves, «pretendeu assinar o 

documento desde o primeiro momento mas foi aconselhado a não o fazer por causa da 

sua delicada posição política». Face a estes desenvolvimentos, o diplomata comentou 

que «o Primeiro-Ministro e os seus aliados comunistas» estavam «numa posição muito 

perigosa», ainda que não se pudesse «subestimar o poder do carisma de Vasco 

Gonçalves e a sua habilidade para transformar derrotas em vitórias».50  

 Foi assim num ambiente dominado pela publicação do «Documento dos Nove» 

e pela dinâmica de crescente adesão ao texto anti-Vasco Gonçalves elaborado por Melo 

Antunes que se realizou a 8 de Agosto a cerimónia oficial de posse do V Governo 

Provisório, sintomaticamente apresentado por Costa Gomes como «uma medida 

transitória, um Governo de passagem», uma «pausa política para, em clima de ordem, 

disciplina e trabalho se poder constituir algo de mais significativo».51 

 Tratou-se de um executivo com uma muito reduzida base de apoio, sendo 

composto exclusivamente por militares “gonçalvistas”, pelo MDP/CDE e por alguns 

independentes próximos dos comunistas; a ala “meloantunista” recusou-se a integrar o 

gabinete, o mesmo acontecendo com os “otelistas”; o PS e o PPD também se excluíram 

da solução governativa; e mesmo algumas personalidades socialista convidadas para 

ministros e secretário de Estado, numa táctica destinada a fraccionar o partido liderado 

por Mário Soares, recusaram.52  

                                                 
49«Lisbon, 4530, August 8, 1975». www.archives.gov/aad/series-description.jsp 
50«Lisbon, 4519, August 8, 1975». www.archives.gov/aad/series-description.jsp 
51Boaventura de Sousa Santos, O Pulsar da Revolução…, ob. cit. p.242  
52Contou a este respeito Rosa Coutinho: «Não se podia recorrer só a forças afectas à área do PCP, 
porque assim seria um governo de vida curta. Tentei, e estive quase a conseguir, nomear dezasseis 
personalidades do PS, pertencentes ao Secretariado ou à Comissão Política Nacional, para que não 
pudessem dizer que eram socialistas da última hora. Desses dezasseis, quatro seriam ministros e doze 
secretários de Estado. Primeiro comprometeram-se a entrar no V Governo Provisório mas à última hora 
não aceitaram». Cit em Josep Sánchez Cervelló, A Revolução Portuguesa…, ob. cit., p.241 
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Para além dos oficiais afectos ao Primeiro-Ministro, só o PCP apoiou o novo 

Governo e mesmo assim com muitas cautelas, como o prova o facto de ter optado por 

ficar de fora, fazendo avançar no seu lugar o MDP/CDE. Já o Comité Central do 

partido justificou defensivamente o patrocínio ao executivo com a «necessidade urgente 

de não só não deixar paralisar a máquina do Estado, como de gerir os negócios públicos 

dentro da orientação progressista já definida e de dar resposta aos graves problemas que 

o País defronta»; e acrescentou que «a solução encontrada» não excluía a 

«possibilidade de recomposições, reajustamentos ou reconsiderações» que permitissem 

«aumentar a eficiência governativa e alargar a base de apoio social e política do 

poder».53 

 

Quadro 6 

V Governo Provisório 

(8/8/75 – 12/9/75) 

 
Primeiro-Ministro                                             Ministro da Defesa Nacional 

Vasco Gonçalves (Militar)                                  Silvano Ribeiro (militar) 

Vice Primeiro-Ministros                                    Ministro do Planeamento e Coord. Económica 

Teixeira Ribeiro (ind.)                                         Mário Murteira (MDP/CDE) 

Arnão Metello (militar)                                       Ministro dos Assuntos Sociais  

Ministro dos Negócios Estrangeiros                  Pereira de Moura (MPD/CDE) 

Mário Ruivo (ind.)                                              Ministro do Equipamento Social e Ambiente    

Ministro da Justiça                                             Oliveira e Sá (militar) 

Rocha e Cunha (ind.)                                           Ministro dos Transportes e Comunicações 

Ministro das Finanças                                        Oliveira e Sá (militar) 

José Joaquim Fragoso (MDP/CDE)                     Ministro da Agricultura e Pescas 

Ministro do Comércio Externo                            Fernando Oliveira Baptista (ind.)  

Diogo Lopes (ind.)                                                Ministro do Trabalho 

Ministro do Comércio interno                              Costa Martins (militar) 

Macaísta Malheiros (MDP/CDE)    Ministro  da Educação e Inv. Cientifica   

Ministro da Indústria e Tecnologia                     José Emílio da Silva (militar) 

Quitério de Brito (ind.)                                          Ministro da Comunicação Social 

Ministro da Administração Interna                     Jorge Correia Jesuíno (militar) 

Cândido de Moura (militar) 
  

                                                 
53«Comunicado Sobre a Formação do V Governo Provisório», em Documentos Políticos do Partido 
Comunista Português, Documentos Políticos do Comité Central do PCP, ob. cit., p.71 
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 Num documento de análise à composição do gabinete chefiado por Vasco 

Gonçalves a CIA escrevia que este era «dominado por militares radicais e por testas de 

ferro e apoiantes do PCP», sendo que «os socialistas e os populares democratas, cujos 

partidos obtiveram 64% dos votos em Abril, não faziam parte do Governo». Ainda de 

acordo com a Agência a decisão de Costa Gomes de empossar novamente o militar 

aliado dos comunistas era uma “armadilha” do Presidente da República que estava 

«convencido que o Governo de Gonçalves se ia desfazer sob o peso dos muitos 

problemas de Portugal» e «o grupo com uma orientação democrática ia ser capaz de 

apanhar os pedaços sem grande resistência».54  

 Liderando uma vez mais no campo civil a luta contra o “gonçalvismo”, Mário 

Soares divulgou no próprio dia 8 de Agosto uma carta que escreveu a Costa Gomes 

onde atacou duramente o novo executivo, classificando-o de «um Governo de uma 

extrema minoria, sem credibilidade, que não representava mais do que 18% do 

eleitorado português e que era de comunistas ou cripto-comunistas». Afirmou ainda que 

Vasco Gonçalves «estava tão agarrado ao poder quanto Salazar», era «incapaz de 

resolver os graves problemas do País» – Angola, os Açores, a Economia – e estava a 

conduzir Portugal para «um socialismo de miséria». Indo mais longe, declarou que 

«estavam em causa duas concepções diferentes de revolução», uma que «era 

democrática» e a outra «totalitária», conduzindo o gabinete «minoritário» de Gonçalves 

«inevitavelmente à segunda». E terminou com um apelo e uma pergunta a Costa 

Gomes: apelou à acção, referindo que o Chefe de Estado «não podia argumentar falta 

de apoio para resistir» pois «a maioria da população de toda a nação estava preparada 

para ir para a rua em demonstrações maciças da sua vontade», o que lhe conferia «a 

força e a autoridade necessárias para impor um verdadeiro “Governo de Unidade 

Nacional”»; perguntou se era «ainda possível alcançar um entendimento» e respondeu à 

própria interrogação defendendo «um acordo sobre um “plano político comum” para 

ultrapassar a crise», devendo o Presidente «assumir a liderança» desta tarefa pois só ele 

«podia impor uma solução de bom senso».55 

 Segundo os relatos recebidos na Embaixada dos Estados Unidos esta carta 

aberta de Mário Soares foi não só articulada com a divulgação do «Documento dos 

Nove», como «os civis moderados» estavam «a juntar-se aos militares» no que os 

                                                 
54«New Portuguese Government Causing Deep Divisions in Military», CIA, August 8, 1975. 
www.foia.cia.gov 
55«Lisbon, 4528, August 8, 1975». www.archives.gov/aad/series-description.jsp 
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próprios chamavam «em privado» de «uma luta até ao fim»; e, a este respeito, Carlucci 

transmitiu a Washington uma informação especialmente importante: «as acções de 

Soares e Melo Antunes têm sido coordenadas durante toda a crise. Eles falharam 

inicialmente o seu objectivo de se antecipar ao anúncio do novo Governo. Mas geraram 

uma pressão considerável contra Gonçalves e os seus aliados da esquerda».56 

Na realidade, a luta contra a aliança PCP-“gonçalvistas” intensificou-se quer ao 

nível militar, quer civil, logo após a posse do novo executivo. No primeiro campo, 

decisivo para o resultado final do processo político português, assistiu-se a uma 

crescente adesão ao documento elaborado por Melo Antunes, numa dinâmica que 

conduziu à formação de uma coligação táctica de oficiais anti-comunistas que, embora 

conhecida por «Grupo dos Nove», reuniu uma parte significativa das Forças Armadas 

portuguesas. 

No dia 9 de Agosto, Frank Carlucci elaborou para o Departamento de Estado 

um ponto de situação sobre a posição das diferentes estruturas militares do País 

relativamente ao «Documento dos Nove». Quanto ao Conselho da Revolução, este 

estava aparentemente «dividido», com dez elementos a favor, igual número contra e 

seis «indecisos ou não comprometidos»; porém, segundo as informações existentes, era 

de «assumir que alguns dos votos dos não comprometidos fossem a favor do 

documento de Antunes», como por exemplo o de Pinheiro de Azevedo que, «embora 

não o tivesse assinado», tinha «autorizado a sua circulação na Marinha»; também o de 

Otelo Saraiva de Carvalho que, «segundo Mário Soares era, em privado, a favor»; e 

mesmo o de Costa Gomes que «concordava com a quase integralidade do 

documento».57 Já ao nível das regiões e unidades militares os registos da Embaixada 

dois dias depois da publicação do texto eram os seguintes: «(A) A Região Militar Norte 

votou em bloco o apoio ao documento: (B) A Região Militar Centro votou a favor do 

documento numa sessão plenária; (C) A Região Militar Sul ainda não agiu devido a 

problemas relacionados com o envio do documento as unidades; (D)O Regimento de 

Comandos vai realizar uma sessão plenária sobre o documento na Segunda-Feira e 

espera-se que o apoie; (E) O Regimento de Engenharia (dominado pela esquerda) 

recusou-se a circular o documento: (F) A Escola Prática de Infantaria de Mafra, o 
                                                 
56Ibidem 
57A favor estavam Vasco Lourenço, Canto e Castro, Vítor Crespo, Costa Neves, Melo Antunes, Franco 
Charais, Pezarat Correia, Sousa e Castro, Pinho Freire e Pinto Soares; contra eram Vasco Gonçalves, 
Eurico Corvacho, Costa Martins, Graça e Cunha, Guerreiro, Almada Contreiras, Ramiro Correia, Miguel 
Judas, L. Macedo e Ferreira de Sousa; indecisos ou não comprometidos estavam Costa Gomes, Pinheiro 
de Azevedo, Morais e Silva, Otelo Saraiva de Carvalho, Carlos Fabião e Marques Junior  



 335

Centro de Instrução de Artilharia Anti-aérea de Cascais e o Regimento de Infantaria de 

Queluz votaram a favor numa percentagem entre 70 a 90%». Para o diplomata não 

havia dúvidas que «o documento de Antunes» estava a «recolher apoios nas unidades 

militares de todo o País» e que a «estratégia dos moderados» era agora a de obter «a 

adesão esmagadora das Forças Armadas de molde a forçar um ajuste de contas com 

Gonçalves e os seus apoiantes comunistas»; contudo o seu sucesso final ia depender 

sobretudo do «comprometimento público de Otelo e do COPCON».58 

 De facto, o chamado «Grupo dos Nove» conquistou largos apoios militares e 

mesmo civis no período de tempo compreendido entre a publicação do documento 

elaborado por Melo Antunes e o 25 de Novembro de 1975. Na primeira componente, e 

no ramo decisivo do Exército, os «Nove» contavam com a quase totalidade das 

unidades da Região Militar Norte, praticamente só com as excepções do CICAP e do 

RASP; com a grande maioria das unidades da Região Militar Centro, onde contavam 

quase exclusivamente com a oposição do Regimento de Infantaria de Abrantes; com 

importantes unidades operacionais da Região Militar de Lisboa, como o Regimento de 

Comandos da Amadora, o Centro de Instrução de Artilharia Anti-aérea de Cascais, a 

Escola Prática de Infantaria de Mafra e a Escola Prática de Cavalaria de Santarém, não 

obstante a forte concentração na capital das forças afectas aos “gonçalvistas”; 

finalmente, na Região Militar Sul, contava com o importante Regimento de Cavalaria 

de Estremoz, não lhe sendo abertamente hostis as outras unidades, com a excepção da 

Escola Prática de Artilharia de Vendas Novas». Fora do Continente, mas ainda no ramo 

do Exército, tinha o apoio de todas as unidades dos Comandos Territoriais dos Açores e 

da Madeira, bem como as estacionadas em Angola. Ao nível da Força Aérea, os 

«Nove» dispunham da adesão da generalidade dos Comandantes das Bases Aéreas e de 

quase todos os oficiais piloto-aviadores; porém, não dominava às forças paraquedistas 

em virtude da oposição dos Sargentos, muito próximos de Vasco Gonçalves. Na 

Armada, o grupo liderado por Melo Antunes apenas contava com o apoio de alguns 

personalidades individuais, sendo este ramo o principal baluarte do “gonçalvismo”. 

 No campo político, os «Nove» dispunham do apoio de todos os partidos 

políticos “democráticos”, com especial destaque para o PS com quem estabeleceram 

uma ligação próxima durante esta fase crítica do processo político português. O próprio 

Mário Soares confessou posteriormente que realizou várias reuniões com este grupo 

                                                 
58«Lisbon, 4531, August 9, 1975». www.archives.gov/aad/series-description.jsp 
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militar, «a princípio muito discretas», durante as quais «conspiravam horas a fio»; 

porém, acrescentou não ter havido «propriamente uma aliança clara, explícita», mas 

antes «uma cumplicidade» e «uma meta comum» - «a democracia pluralista».59 

 Também ao nível da comunicação social houve várias ligações importantes 

como as que se estabeleceram com o República, O Jornal, o Jornal de Notícias, o 

Comércio do Porto, e a estação da Rádio Renascença no Porto.60 

 Durante o mesmo período temporal os militares “moderados” do MFA puderam 

contar com a solidariedade dos EUA com quem mantiveram contactos permanentes, 

ainda que a estratégia seguida passasse inicialmente por evitar qualquer auxílio directo 

do exterior, reservando-o para a eventualidade da situação degenerar numa guerra civil. 

 A existência de ligações entre o «Grupo dos Nove» e a Embaixada em Lisboa 

foi confirmada pelos próprios protagonistas de ambos os lados. Por exemplo, Frank 

Carlucci afirmou que se tornou «razoavelmente próximo de Melo Antunes, Vítor Alves 

e mesmo de Vasco Lourenço», com quem passou «muito tempo»; já Melo Antunes 

confessou que existiram «muitos contactos» e acrescentou: «foi sugerido que, se 

fossem necessários apoios financeiros e de outra natureza, os Estados Unidos estariam 

na disposição de os conceder».61 

 Esta articulação foi visível logo no momento da publicação do «Documento dos 

Nove» que foi mostrado previamente ao Embaixador dos EUA em Lisboa, ainda que 

aquele não tenha participado na sua concepção como se alegou na ocasião; Carlucci 

afirmou a este respeito: «Alegou-se que eu tinha colaborado na elaboração do 

“Documento dos Nove”, mas não é verdade. Apenas tive reuniões com os “Nove” e vi 

o documento, mas não tive qualquer papel na sua preparação».62 Dois dias depois, por 

ocasião da suspensão dos subscritores do texto elaborado por Melo Antunes do 

Conselho da Revolução, Carlucci informou Washington que pretendia usar os seus 

canais junto do grupo “moderado” do MFA para instá-los a reagir pois se não o 

fizessem «podiam não ter outra oportunidade».63 A 11 de Agosto foi a vez do diplomata 

encontrar-se com António José Ferreira, o «principal adjunto de Melo Antunes e ex-

                                                 
59Maria João Avillez, Soares…, ob. cit., pp.460-61 
60Acerca dos apoios internos ao «Grupo dos Nove» ver José Gomes Mota, A Resistência…, ob. cit., 
pp.40-42 
61Interview with Frank C. Carlucci, The Association for Diplomatic Studies and Training…, ob. cit., p.5; 
Maria Manuela Cruzeiro, Melo Antunes…, ob. cit., p.271 
62Entrevista a Frank Carlucci, Washington D.C., 26.10.2004. Segundo Tad Szulc, também Fritz Caspari 
teve acesso prévio a uma cópia do «Documento dos Nove» que lhe foi entregue directamente por Vítor 
Alves. Tad Szulc, «Lisbon & Washington…», ob. cit., p.52 
63«Lisbon, 4538, August 9, 1975». www.archives.gov/aad/series-description.jsp 
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chefe de Gabinete no ministério dos Negócios Estrangeiros» para lhe transmitir que «o 

Presidente e o Secretário de Estado» norte-americanos «estavam a seguir os 

desenvolvimentos portugueses muito de perto e que Antunes devia compreender que 

tinha o apoio dos EUA», incluindo a «concessão de equipamento militar».64  

 Apesar desta ligação constante e da disponibilidade de Washington para ajudar, 

o grupo de Melo Antunes não pretendia um apoio directo dos EUA no período 

imediatamente subsequente à divulgação do «Documento dos Nove» para evitar a 

acusação por parte dos sectores ligados aos “gonçalvistas” e ao PCP de estar a agir por 

pressão norte-americana. Num encontro entre Carlucci e Tomás Rosa, um dos 

principais elos de ligação entre os militares “moderados” e a Embaixada dos Estados 

Unidos em Lisboa, o último declarou que «não tinham recebido ajuda do exterior» e 

«não pensavam que isso fosse necessário».65 

 Nesse mesmo sentido iam as indicações enviadas por Frank Carlucci ao 

Departamento de Estado. Logo no dia 8 de Agosto, o Embaixador escreveu que «não 

antecipava qualquer novo pedido de assistência dos Nove» e que, no máximo, aqueles 

podiam renovar «as solicitações anteriores» de apoio por via indirecta, tais como: 

«ajuda económica substancial» dos EUA a Portugal; «encorajar os europeus a fazerem 

o mesmo se fossem bem sucedidos no processo de remoção de Vasco Gonçalves e na 

instalação de um Governo moderado»; exercer «influência para impedir Spínola, o ELP 

ou outros grupos de direita de desencadearem actos precipitados»; conter a FLA para 

«manter os Açores calmos até ao último round da luta no continente»; «manter a 

pressão sobre a URSS»; «continuar com os projectos de auxílio norte-americanos [da 

AID]».66 

 De resto, mesmo os contactos existentes entre a Embaixada norte-americana e 

os “moderados” do MFA deviam ser tratados com a maior discrição. Isso mesmo foi 

comunicado por Carlucci aos seus colegas colocados nas capitais europeias numa 

correspondência datada de 26 de Agosto onde pedia que usassem da maior «cautela» na 

indicação de que ele tinha tido encontros com os «Nove» pois «qualquer ligação com 

os Estados Unidos era altamente prejudicial ao grupo de Melo Antunes».67 E o mesmo 

foi repetido três dias depois ao Departamento de Estado: «como o Departamento sabe a 
                                                 
64«Lisbon, 4551, August 11, 1975». www.archives.gov/aad/series-description.jsp. António José Ferreira 
encontrou-se com Carlucci no lugar de Melo Antunes pois, segundo afirmou o próprio, este último 
«sentia que não podia ter um contacto directo com os americanos naquele momento» 
65«Lisbon, 4687, August 18, 1975». www.archives.gov/aad/series-description.jsp 
66«Lisbon, 4530, August 8, 1975». www.archives.gov/aad/series-description.jsp 
67«Lisbon, 4884, August 26, 1975». www.archives.gov/aad/series-description.jsp 
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Embaixada tem um canal indirecto com o grupo de Melo Antunes (“os Nove”) que nós 

e eles temos vindo a usar com alguma frequência. Instamos a que não seja revelada a 

nossa comunicação regular com Antunes e que essa informação seja tratada de forma 

extremamente privada. Tanto quanto sei somos a única Embaixada com que os “Nove” 

estão a comunicar».68 

   

4.A reunião de Alhandra e a política da URSS para a revolução portuguesa 

 A 10 de Agosto o Comité Central do PCP reuniu-se de emergência em Alhandra 

para analisar a crise político-militar do Verão de 1975. Tratou-se de um momento 

decisivo na estratégia do partido no âmbito do processo revolucionário pois, numa 

longa intervenção, Álvaro Cunhal impôs uma inversão fundamental do rumo seguido 

até essa data pelos comunistas. 

Logo no início, Cunhal deixou transparecer a sua preocupação com a situação 

portuguesa do período, falando em «sérios perigos» para a revolução e de «crise» em 

«praticamente todos os aspectos e sectores da vida nacional», classificando-a mesmo 

como «a mais complexa e profunda verificada desde o 25 de Abril». Em primeiro lugar, 

havia «uma crise política», com uma «vasta e aberta ofensiva terrorista da contra-

revolução, com contradições e conflitos internos nos órgãos do poder, com dissidências 

nas duas componentes essenciais do processo (no MFA e no movimento popular e 

democrático), com uma vasta e activa oposição ao processo revolucionário conduzida 

pelos dirigentes do PS, pelo PPD e pelo CDS, com um ambiente de conspiração 

podendo conduzir a choque armados». Em segundo lugar, existia «uma crise 

económica», com o «agravamento dos défices financeiros, o alargamento dos sectores 

em dificuldades, a perspectiva do aumento do desemprego, tudo agravado pela 

sabotagem económica, pelas pressões imperialistas e pelas hesitações e pausas na 

política económica. Em terceiro lugar, havia «uma crise militar» em que «o peso do 

conservantismo ainda existente no vasto corpo da oficialidade das Forças Armadas» 

aparecia a «tomar posições, a sanear à esquerda, a querer abafar, a diluir, a dissolver, se 

possível, a força revolucionária progressista, o MFA». Finalmente, existia «uma crise 

no processo de descolonização», amontoando-se «dificuldades em Angola» com 

consequências na Metrópole, dada a «necessidade do envio de tropas», os «encargo 
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financeiros», o «retorno de milhares e milhares de portugueses com problemas reais e 

dificuldades de adaptação à nova situação e ao Portugal revolucionário». 

Como era lógico, para o Secretário-Geral do PCP os principais «perigos» para a 

revolução situavam-se ao nível das Forças Armadas, desde logo dado o 

«reagrupamento e a acção política dos oficiais conservadores» que constituíam «o 

maior peso» na instituição militar, mas principalmente pelo «enfraquecimento do 

MFA» que corria o risco de «ser abafado pela massa numérica dos oficiais do quadro», 

tarefa facilitada pela «efectiva cisão e pelas extraordinárias contradições» nos seus 

«organismos superiores». E, neste campo, a preocupação imediata do líder comunista 

residia na acção do «Grupo dos Nove» que procurava «apoiar-se na massa 

conservadora» e recorria ao «democratismo para opor as Forças Armadas ao próprio 

MFA» e conduzir à «liquidação» deste último ou à sua «reconversão» como «um 

movimento de direita»; de resto, para ele, era esse o alcance do documento elaborado 

por Melo Antunes que continuava «em discussão e em aprovação nas unidades 

militares» com o intuito de fazer-se «uma votação massiva» para depois «ser 

concentrada ao nível das mais altas instâncias militares», num «democratismo» que 

punha «em perigo efectivo a própria existência do MFA e a sua intervenção na vida 

política nacional». 

Segundo Álvaro Cunhal, o perigo era ampliado pelos reflexos da crise nas 

Forças Armadas ao nível do poder político-militar. Concretamente, o Directório, 

anunciado como organismo supremo do MFA, encontrava-se «paralisado por 

contradições e por conflitos internos» e significava que o Movimento das Forças 

Armadas estava «a decapitar-se», que não tinha «uma direcção homogénea», uma 

«direcção revolucionárias». Já o novo Governo de Vasco Gonçalves, «embora 

respondendo a uma necessidade inadiável», não podia «resolver todos os aspectos da 

crise» pelo ficava «de pé, tal como antes, o problema geral do poder político no seu 

conjunto». 

As considerações feitas pelo líder do Partido Comunista acerca do processo de 

formação do V Governo Provisório eram particularmente relevantes para compreender 

a sua posição naquele momento do processo político português. De acordo com as suas 

palavras, o PCP tinha posto «muitas reservas» à constituição do novo executivo pois 

entendia que ele «não devia ser formado nem anunciado sem antes estar esclarecida a 

situação militar»; tudo indicava que «se formava o Governo num dia (…) para cair no 

outro» pois «não tinha qualquer apoio militar». Todavia, ainda segundo ele, «o 
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prolongamento da crise e do vazio do poder criado pela inexistência de um Governo 

facilitaram e estimularam a ofensiva da reacção, manobras divisionistas, as 

conspirações, os planos de assalto ao poder» pelo que «existia o perigo real de um 

golpe de força contra-revolucionário» que só podia ser evitado pela constituição do 

gabinete chefiado por Vasco Gonçalves. 

Sobre a possibilidade de uma acção de força, Cunhal acrescentou que tinha 

«muitos dados» que conduziam à ideia de que «estava em preparação um golpe de 

direita» e mesmo «um golpe de Estado nas cúpulas do MFA» caso se atrasasse mais 

tempo a formação do novo executivo. Para ele, existia o «perigo sério de um golpe 

palaciano acompanhado por uma movimentação militar, contando com duas regiões 

militares, com a maioria das unidades da terceira região, com um golpe que tudo 

indicava estava em preparação nos Açores e com situações graves em algumas 

unidades da região militar de Lisboa». 

Foram então estas informações que levaram o PCP a apoiar a formação do V 

Governo Provisório, entendido como um meio para «evitar o avolumar da ofensiva 

reaccionária das Forças Armadas»; porém, fê-lo na condição de não haver uma 

representação partidária e da não continuação de Veiga de Oliveira como ministro dos 

Transportes pois essa era a forma de evitar comprometer-se com «uma solução muito 

incerta», bem como de arriscar-se «a cair como força política com a queda do próprio 

Governo formado por Vasco Gonçalves». Como acrescentou o próprio Cunhal, pensou-

se «guardar um campo de manobra» para o partido que não o «atrelasse» a uma 

previsível queda do executivo. 

Todavia, a parte mais importante da intervenção do Secretário-Geral do Partido 

Comunista foi dedicada à estratégia do partido para superar a crise o que, na sua 

opinião, passava por «realizar um grande esforço de unificação de todas as forças 

interessadas no processo». 

Isto porque «a balança de poderes» não estava «nítida». Podia haver «força 

bastante» para ir na direcção de uma solução em que «o poder político» continuava 

«nas mãos da força militar de esquerda compreendida como a parte do MFA mais 

consequente e das forças progressistas», que incluíam os comunistas; mas podia 

admitir-se que a força não bastasse para «manter uma tal situação», fosse pelo «risco de 

um golpe militar, com possibilidades reais de triunfo», fosse pelo sucesso «de uma 

operação política com o apoio das Forças Armadas». Esta última hipótese não estava 
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excluída e os acontecimentos recentes apontavam mesmo para a aproximação de uma 

situação de «desequilíbrio de forças favorável à direita». 

Perante tal eventualidade, Cunhal defendia que o partido não podia deixar-se 

«encostar ao muro» e, logo, devia «conservar margem de iniciativa, inclusivamente de 

negociações», mantendo em aberto a possibilidade de «lançar pontes» que pareciam 

que já estavam quebradas, evitando assim ser arrastado «para uma solução de 

desespero» que levasse «eventualmente a golpes precipitados de resistência já sem 

forças para a fazer» que podiam conduzir «a um esmagamento militar e político».  

Nesse sentido, o líder dos comunistas portugueses pedia ao Comité Central que 

lhe desse «o campo de manobra necessário» para prosseguir «soluções de 

compromisso» porque havia «riscos sério de confrontos armados» que podiam «não ser 

na melhor correlação de forças» e obrigavam a «uma reconsideração de todo o 

problema da revolução portuguesa através de negociações».69 

Isto é, Álvaro Cunhal procedeu à avaliação da balança de poderes e reconheceu 

que ela era desfavorável ao PCP, logo, decidiu que a situação não estava madura para 

continuar a avançar e que o partido devia negociar; ao fazê-lo, imprimiu uma mudança 

fundamental da estratégia adoptada pelos comunistas desde o 28 de Setembro, e 

acelerada pelo 11 de Março e pelas eleições para a Assembleia Constituinte, que ia 

justamente no sentido de intensificar a revolução. 

Esta decisão de fundo foi sobretudo uma consequência do contexto interno, 

nomeadamente do contra-ataque do PS após a vitória no sufrágio de 25 de Abril de 

1975, da escalada anti-comunista no Norte e Centro do País e, mais importante de tudo, 

da intensificação da ofensiva dos militares “moderados” do MFA simbolizada pela 

publicação do «Documento dos Nove». Contudo, à luz dos registos recentemente 

disponibilizados e já anteriormente referidos, para ela pode também ter contribuído a 

política da URSS relativamente à revolução portuguesa. 

De acordo com a grande maioria dos documentos, investigações e testemunhos 

os soviéticos adoptaram uma posição moderada em Portugal entre 1974 e 1976. Como 

sintetizou Tad Szulc: «Segundo a perspectiva de especialistas norte-americanos em 

assuntos soviéticos – bem como europeus ocidentais -, Moscovo estava a seguir uma 

política essencialmente de baixo risco e investimento limitado. (…)o Departamento de 

                                                 
69Álvaro Cunhal, «Intervenção na Reunião Plenária do Comité Central do PCP», 10 de Agosto de 1975, 
em Documentos Políticos do Partido Comunista Português, A Crise Político Militar, Lisboa, Avante!, 
1976, pp.129-66 
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Estado acreditava que, se Moscovo tivesse de escolher entre Portugal e a sobrevivência 

da détente escolhia a última». E o investigador norte-americano acrescentou como 

exemplo para comprovar a sua interpretação a visita de Edward Gierek a Lisboa, em 

Janeiro de 1975, durante a qual se encontrou com Cunhal, Vasco Gonçalves e Otelo 

Saraiva de Carvalho e aconselhou-os «a avançar mais lentamente com a revolução» 

pois «a Polónia deploraria uma situação em que a realidade em Portugal se tornasse de 

tal forma polarizada ao ponto de trazer tensões entre Moscovo e Washington, causando 

danos à détente».70  

Na realidade, esta interpretação foi partilhada pelos próprios serviços secretos 

norte-americanos que desenvolveram na ocasião vários estudos acerca do assunto e 

concluíram, no essencial, que o Kremlin não estava disposto a trocar o quadro geral do 

seu relacionamento com o Ocidente por uma revolução comunista em Portugal. 

Um desses estudos foi elaborado pela CIA, em Fevereiro de 1975, tendo 

analisado a estratégia da URSS para a Europa do Sul e concluído que a região não era 

«um foco prioritário da política externa soviética» e que «Moscovo não pretendia 

empenhar-se em expandir a sua influência neste espaço ao ponto disso interferir com as 

suas relações, cuidadosamente construídas, com a Europa e com os Estados Unidos»; 

pelo contrário, o Kremlin tinha «demonstrado uma inclinação para recomendar políticas 

moderadas aos partidos comunistas locais». No caso concreto de Portugal, a Agência 

considerava que até àquela data os soviéticos encontravam-se «satisfeitos» com o curso 

dos acontecimentos no País e estavam mesmo a apoiar o PCP, «provavelmente com 

dinheiro», mas tinham igualmente adoptado «algumas cautelas para permanecerem 

relativamente discretos», ao ponto de recomendarem ao Partido Comunista para «se 

apresentar como uma força moderada que denuncia o extremismo de esquerda e não 

suscita questões relativamente à presença portuguesa na NATO e às bases nos Açores»; 

segundo os “sovietólogos” da CIA, o Kremlin temia sobretudo uma «forte reacção da 

direita similar à ocorrida no Chile» e «pretendia evitar criar dificuldades nas suas 

relações com a Europa Ocidental e com os EUA.71 

Já em Outubro de 1976, a Central Intelligence Agency elaborou uma extensa 

análise sobre a política externa da URSS e o “Eurocomunismo”, dedicando uma parte 

significativa da sua atenção ao caso português. Segundo a CIA, um envolvimento de 
                                                 
70Tad Szulc, «Lisbon & Washington…», ob. cit., pp.32-33 e p.57. Edward Gierek era o primeiro-
secretário do partido comunista polaco 
71«Soviet Policy Towards Selected Countries of Southern Europe», CIA, National Intelligence Analytical 
Memorandum, February 4, 1975. www.foia.cia.gov 
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Moscovo em Portugal era não só «pouco vantajoso», como mesmo «contrário aos seus 

interesses de curto prazo»; por um lado, Lisboa «tinha pouco para oferecer em termos 

de ganhos militares, económicos ou políticos», por outro, «o envolvimento soviético 

nos assuntos de um Estado que era simultaneamente membro da Aliança Atlântica e 

parte do mundo ocidental, do ponto de vista histórico, cultural e económico, ameaçava 

colocar uma tensão intolerável nas relações de Moscovo com o Ocidente». 

De resto, havia não só «consideráveis evidências» de que o Kremlin partilhava 

esta conclusão, como toda a história recente apontava nesse sentido. Ao nível da 

economia, a falta de interesse no País tinha sido «amplamente demonstrada ao longo 

dos dois anos anteriores», durante os quais «a existência de um Governo influenciado 

pelos comunistas e em geral pró-soviético não teve um efeito apreciável nos níveis do 

comércio entre a URSS e Portugal», com as exportações e as importações a não 

ultrapassarem um total de 1,4% e 0,8% respectivamente». Mas Moscovo também não 

tinha «exibido qualquer interesse em estabelecer uma presença militar» em Lisboa pois, 

«apesar dos rumores que circularam em 1975 sobre a intenção de adquirir direitos 

navais nos Açores», não havia «evidência de qualquer abordagem soviética aos 

portugueses». 

Para a Agência, mesmo se existissem vantagens, estas «não eram nunca 

suficientemente grandes para justificar o risco de uma forte reacção ocidental que podia 

ameaçar toda a estrutura das relações Leste-Oeste», possibilidade que foi considerada 

«com seriedade» pelos dirigentes do Kremlin. Segundo as informações recebidas pela 

CIA, Brejnev chegou mesmo a dizer a um líder da RFA, em Julho de 1975, que «não 

percebia porque o Ocidente não tinha intervindo em Portugal aos primeiros sinais de 

agitação» e acrescentou que «isso teria sido aceite pelos soviéticos, mesmo que 

publicamente condenado, pois Portugal pertencia ao campo ocidental».  

Para além desta consideração fundamental sobre o relacionalmente entre os dois 

blocos político-militares, a posição do Kremlin face à revolução portuguesa foi ainda 

influenciada pela percepção de que um Governo comunista em Lisboa não podia durar 

muito tempo. De acordo com os registos recebidos pelos serviços secretos americanos, 

os líderes da União Soviética «tinham pouca fé na habilidade do PCP para se manter no 

poder qualquer que fosse a extensão da intervenção do Ocidente», sendo a sua 

avaliação sobre as perspectivas do partido de Álvaro Cunhal mesmo no apogeu do seu 

poder marcada pelo «pessimismo». Como prova desse facto, «em Maio de 1975, 

quando o PCP estava em plena ofensiva contra os seus oponentes, um alto dirigente 
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soviético afirmou em privado a um comunista oeste-europeu que o partido não podia 

fortalecer a sua posição sem o apoio dos militares portugueses». 

Ainda na avaliação da CIA, o apoio da URSS a Álvaro Cunhal foi condicionado 

pela «reacção ambivalente dos partidos comunistas da Europa Ocidental à ascensão do 

PCP», com «alguns dos mais importantes, sobretudo o italiano e o espanhol, a 

criticarem em declarações públicas a militância revolucionária dos portugueses que 

ameaçava minar os seus próprios esforços de se apresentarem como movimentos 

moderados e “democráticos». Assim, «o apoio de Moscovo ao PCP ia certamente 

complicar as suas relações com aqueles partidos comunistas» que eram «muito mais 

importantes, quer por causa da sua dimensão, quer devido à maior importância 

estratégica dos seus países». 

 Finalmente, na linha do que afirmámos na parte dedicada à Conferência de 

Helsínquia, a Central Intelligence Agency também pensava que a CSCE tinha 

contribuído para moderar a política de Moscovo para Lisboa, «sensibilizando os líderes 

soviéticos para o perigo de uma reacção ocidental contra os desenvolvimentos 

portugueses poder resultar num retrocesso da sua política europeia». 

Por todas estas razões primordiais, a Agência concluiu que «durante o auge da 

crise interna portuguesa em 1975», a URSS não só se «esforçou por convencer» a 

Aliança Atlântica que «não era responsável pelas acções do PCP» e que «não tinha 

qualquer intenção de interferir nos assuntos de Portugal», como se «empenhou em 

conservar um low profile». Em sinal disso, «o comportamento da comunidade 

diplomática soviética em Lisboa foi adaptado a uma pose de não envolvimento» e o seu 

Embaixador e respectivo staff fizeram «todos os possíveis para permanecerem nos 

bastidores»; igual «discrição» foi adoptada pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, 

Gromyko, que num relatório sobre política externa apresentado ao plenário do Comité 

Central realizado em Abril de 1975 - «num momento em que os comunistas 

portugueses tinham lançado um esforço para expulsarem os seus rivais do governo» - 

mal mencionou as relações da URSS com o movimento comunistas e «nem sequer 

referiu Portugal». 

Mais importante ainda, a CIA tinha informações que apontavam para que, em 

privado, a acção da URSS junto do PCP durante o auge da luta política portuguesa foi 

muito mais dura e explícita, tendo desenvolvido «pressões consideráveis» num esforço 

para dissuadir Álvaro Cunhal de levar a cabo «acções que resultassem no seu 

isolamento político». Por exemplo, poucos dias depois do golpe falhado de 11 de 
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Março, dirigentes soviéticos avisaram um funcionário do Partido Comunista Português 

em Moscovo que «a velocidade dos decretos envolvendo uma profunda transformação 

política e económica tinha de ser abrandada», tendo a mesma mensagem sido 

transmitida a Vasco Gonçalves pelo Embaixador em Lisboa.  

Apesar disso, os responsáveis da Agência por este estudo sublinharam que «o 

desinteresse de Moscovo» pela revolução portuguesa foi comprometido pelo «constante 

fluxo de dinheiro para o PCP». Segundo eles, «o montante concreto dos subsídio» era 

«desconhecido», mas eles «foram suficientes para tornar o PCP relativamente rico em 

comparação com os seus adversários políticos», tendo em conta «critério tangíveis 

como o número de posters, de bandas sonoras e funcionários a tempo inteiro»; contudo, 

acrescentaram ainda que «os soviéticos tiveram o cuidado de confinar as suas remessas 

de fundos a canais clandestinos, uma prática que ajudou a sustentar a sua pose de 

“mãos limpas”». 

Todavia, para os “sovietólogos” da CIA este apoio financeiro aos comunistas 

portugueses, bem como a ligeira mudança de atitude do Kremlin em Julho de 1975 por 

ocasião do contra-ataque do PS que remeteu Cunhal para uma posição defensiva, 

explicava-se pelo principal objectivo da URSS para Portugal: «evitar a destruição do 

PCP». E para eles, a prova última estava na «serenidade» com que Moscovo tinha 

aceite o resultado final do processo revolucionário português.72   

 O essencial das conclusões apresentadas nos estudos dos serviços secretos 

norte-americanos foi partilhado por vários protagonistas do período. Por exemplo, 

Frank Carlucci escreveu para o Departamento de Estado a 22 de Março de 1975 que 

«os soviéticos tinham demasiadas coisas em curso com os Estados Unidos para 

arriscarem tentar fazer um satélite de um País tão pobre e periférico como Portugal»; 

podiam estar dispostos a «fazer agitação e criar confusão desde que dentro de um perfil 

moderado» e não estavam seguramente «dispostos a desafiar o Ocidente, nem a assumir 

o fardo económico daí decorrente».73 Já Costa Gomes defendeu que «não fazia parte 

das intenções da URSS apoiar a instauração de um regime comunista em Portugal» e, 

referindo-se à sua visita de 8 de Outubro a Moscovo, recordou que Brejnev lhe disse: 

«Nós sabemos muito bem que vocês são um povo maioritariamente católico e, portanto, 

não podem aceitar um regime como o nosso»; ainda segundo o então Presidente da 

República o líder da URSS sustentou que Lisboa «não devia sair da NATO», quer por 

                                                 
72«Soviet Policy and European Communism», CIA, Research Study, October, 1976. www.foia.cia.gov 
73«Lisbon, 1639, March 22, 1975», GFL, PCF, Caixa 11 
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razões política, quer estratégicas, pois isso era «importante ao equilibro existente na 

altura», sobretudo no contexto da Conferência de Helsínquia.74 

 

5.Kissinger muda 

 No mesmo dia em que o PCP se reunia de emergência em Alhandra e decidia 

alterar a sua estratégia para a revolução portuguesa, Frank Carlucci partia para 

Washington com o intuito de convencer o Secretário de Estado norte-americano a 

mudar a sua posição relativamente a Portugal, conseguindo persuadi-lo definitivamente 

a abandonar a sua abordagem da «vacina» e a adoptar uma política de apoio às forças 

“moderadas” político-militares.  

 Dada a importância do que estava em causa neste período específico do 

processo revolucionário, o Embaixador preparou com o maior cuidado a sua 

deslocação, tendo-se desdobrado em contactos prévios com altos funcionários da 

Administração Ford. Desde logo com Donald Rumsfeld, Chief of Staff do Presidente, 

seu antigo colega na Universidade de Princeton e amigo pessoal de longa data; também 

com Vernon Walters, vice-director da CIA, com quem tinha servido no Brasil e que 

havia mesmo sido o responsável pela sua escolha para o posto na capital portuguesa; 

ainda com o general Alexander Haig, comandante das forças da NATO, figura 

proeminente em Washington e um aliado de Carlucci; finalmente com Bill Clemmens 

que na secretaria de Estado da Defesa defendia posições semelhantes às da 

representação diplomática em Portugal. Como Carlucci sabia, e escreveu mais tarde, «a 

questão-chave para qualquer Embaixador não era como lidar com o país anfitrião, mas 

como lidar com Washington».75 

 Já na capital norte-americana, o diplomata acreditado em Lisboa teve várias 

reuniões com os mais altos organismos do poder executivo para converter os 

respectivos responsáveis às suas teses, fazendo-o no Departamento de Estado, no 

Departamento de Defesa, na CIA e, mais importante de tudo, na Casa Branca com 

Rumsfeld que lhe arranjou um encontro directo com Gerald Ford, facto que acabou por 

se revelar decisivo. 

    Mas os momentos altos da agenda de Frank Carlucci foram mesmo as duas 

reuniões que teve com o Secretario de Estado. Acerca delas contou o próprio 

Embaixador: «Tive pelo menos duas reuniões com Kissinger e na primeira disse-lhe 

                                                 
74Maria Manuela Cruzeiro, Costa Gomes…ob. cit., p.306 
75 Frank Carlucci, «The View from the U.S. Embassy»…, ob. cit. p.210 
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que as suas declarações estavam a empurrar Portugal para os braços dos comunistas. A 

sua resposta foi: - “se é assim tão esperto faça você os comentários”. Agradeci e 

respondi que assim faria. Tivemos um diálogo muito difícil. Não creio que houvesse 

algum embaixador que pudesse falar com Kissinger daquela maneira. Os seus 

assessores disseram-me após a reunião que eu estava em maus lençóis. Continuei a 

defender o meu ponto de vista e fui falar com o Donald Rumsfeld. Na segunda reunião 

que tive com Kissinger ele disse-me que Ford queria falar comigo. No entanto, no 

decorrer desse encontro ele afirmou que estava disponível para tentar a minha estratégia 

por um tempo para ver no que dava. Respondi-lhe que sendo assim não havia 

necessidade de me encontrar com o Presidente. A partir deste momento, Kissinger 

tornou-se um grande apoiante da política que eu defendia».76 

 Ou seja, Carlucci “contornou” Kissinger através de Rumsfeld que lhe permitiu 

um acesso directo a Gerald Ford. A partir desse momento, o Secretário de Estado 

percebeu que tinha perdido o que o próprio designou de «a batalha no seio da 

Administração norte-americana» e foi obrigado a aceitar a política defendida pelo seu 

Embaixador em Lisboa. Carlucci explicou igualmente como planeou esta “rasteira”: 

«Eu tinha acesso directo à Casa Branca. O meu amigo Donald Rumsfeld era o Chief of 

Staff de Ford e falei com ele, explicando-lhe a situação em Portugal. Rumsfeld nada 

disse, mas obviamente foi ele quem arranjou o meu encontro com o Presidente. A partir 

daí Kissinger percebeu que havia um interesse real em ver-me e conhecer o meu ponto 

de vista sobre Portugal. Tratou-se de um plano e resultou. Kissinger aceitou seguir a 

minha política durante algum tempo para ver se ela funcionava».77 

 Este encontro com o Secretário de Estado ficou igualmente marcado pela 

diferença de pontos de vista acerca da resposta a dar a um pedido de Costa Gomes para 

que os EUA ajudassem Portugal numa ponte aérea destinada a evacuar os colonos de 

Angola, solicitação feita numa audiência realizada no próprio dia da partida de Carlucci 

para Washington com o argumento que era importante «um forte sinal por parte dos 

Estados Unidos». O Departamento de Estado defendia que não devia responder 

favoravelmente pois pretendia utilizar essa questão «como um instrumento para forçar a 

remoção de Vasco Gonçalves»; já o Embaixador considerava que a recusa em auxiliar o 

País numa questão vista como humanitária só servia para enfraquecer os “moderados” 

pois ia acentuar na opinião pública nacional os ressentimentos contra os norte-
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americanos. Nada ficou decidido relativamente a esta questão que se prolongou até ao 

mês de Setembro e, como veremos, se revelou com um dos mais relevantes 

instrumentos de pressão da Administração Ford nos seus esforços para se livrar do 

“gonçalvismo”.78  

 Ainda decisivo nesta viagem de Carlucci a Washington foi o seu esforço para 

convencer os mais altos organismos do poder político dos EUA a recusarem qualquer 

apoio aos movimentos separatistas nos Açores, bem como a Spínola. Segundo o 

Embaixador, havia quem defendesse esse auxílio, «em particular Jessie Helms», pelo 

que nos seus encontros argumentou «veementemente contra essa tese» e instou «o 

Departamento de Estado, o Departamento de Defesa e a CIA a não aceitarem a ideia da 

independência dos Açores», tendo sido «acordado» seguir a posição do diplomata 

acreditado em Lisboa.79  

  Frank Carlucci acabou assim por desempenhar um papel fundamental na 

inversão da política dos Estados Unidos para Portugal no período da transição para a 

democracia, levando o seu país a apoiar as forças “moderadas” internas político-

militares. Como ele referiu, a partir desta viagem a Washington em Agosto de 1975, 

passou a ter «todo o apoio» de Kissinger para a sua estratégia, ao ponto de o 

responsável do Departamento de Estado para os Assuntos Europeus, Arthur Hartman, 

ter chegado a referir: - «Frank, deixe de enviar os seus relatórios ao Kissinger e diga-

lhe o que necessita pois ele disse-nos para dar-lhe tudo o que precisa».80  

 A importância da acção do Embaixador norte-americano em Lisboa para o 

resultado final do processo político português iniciado pelo 25 de Abril de 1974 foi 

igualmente destacada pelos protagonistas nacionais do período. De acordo com Mário 

Soares, «o apoio de Carlucci – diplomático, antes de tudo -, foi o mais importante»; e 

acrescentou: «convenceu os americanos de que o PS tinha, naquele momento, 

importância decisiva e, principalmente, disse-lhes para não cometerem erros, nem se 

equivocarem em relação a nós. Isto é, explicou-lhes que não poderiam auxiliar os 

movimentos separatistas nas ilhas, nem mais tarde o MDLP, nem Spínola, nem nenhum 

dos sectores, directa ou indirectamente, ligados à contra-revolução. Em suma, que 

tivessem um expectativa benévola em relação à Revolução e a todos os que, no interior 

– e no próprio Governo -, lutavam pela democracia, através de diversos programas de 
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apoio, como veio a ocorrer em relação às Forças Armadas, a programas de fomento da 

habitação, alimentares e outros».81 Já Costa Gomes referiu que Carlucci foi «um 

elemento muito positivo» para o País, tendo sido «um dos que nunca acreditaram que 

em Portugal se pudesse instalar um Governo comunista».82 

  Certo é que imediatamente após a viagem do Embaixador a Washington e, 

acrescente-se, na sequência da acção diplomática da Europa Ocidental em Helsínquia, 

Kissinger mudou finalmente a sua abordagem para Portugal e decidiu apoiar de forma 

pública as forças “moderadas” internas, sendo possível identificar o primeiro sinal desta 

alteração fundamental no discurso proferido pelo Secretário de Estado em Birmingham, 

Alabama, a 14 de Agosto de 1975. 

 Esta intervenção destinava-se a explicar aos americanos a política externa dos 

EUA, mas, sintomaticamente, uma parte significativa do tempo foi consagrada ao caso 

português, colocado no contexto das relações entre Washington e Moscovo, ou seja, no 

âmbito mais vasto das relações Leste-Oeste. 

 A principal importância de Birmingham consistiu justamente no facto de pela 

primeira vez Kissinger avisar de modo directo e inequívoco a URSS sobre as 

consequências do seu envolvimento nos assuntos de Lisboa, chegando mesmo a afirmar 

que tal envolvimento era inconsistente com os princípios da segurança europeia, ou 

seja, punha em causa os acordos de Helsínquia. Afirmou ele: «(…)os Estados Unidos 

nunca aceitaram que a União Soviética é livre de proceder ao relaxamento de tensões 

de modo selectivo ou como um expediente para a obtenção de vantagens unilaterais. 

Em Portugal, um foco actual de preocupação, a União Soviética não deve assumir que 

tem a opção, quer directa quer indirectamente, de influenciar os acontecimentos de 

modo contrário ao direito do povo português de determinar o seu próprio futuro. O 

envolvimento de potências estrangeiras com este propósito num país que é um nosso 

amigo e aliado é inconsistente com qualquer princípio de segurança europeia». 

Mas o responsável máximo pela política externa norte-americana ia mais longe 

e criticava abertamente as forças que procuravam impor uma solução revolucionária 

contrária à vontade da maioria dos portugueses - leia-se PCP-, afirmava a sua simpatia 

e apoio às forças “moderadas” que lutavam pela edificação da democracia e prometia 

que o Ocidente estava pronto a ajudar um Portugal democrático: «Os acontecimentos 

em Portugal têm a sua origem na dinâmica da história portuguesa. Mas 80% do povo 
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português declarou de forma inequívoca a sua preferência por um sistema democrático 

e por partidos democráticos. A tentativa de uma minoria antidemocrática e doutrinária 

de por em causa este desejo vai inevitavelmente encontrar uma crescente resistência 

popular (…). Os Estados Unidos receberam com satisfação a revolução portuguesa. 

Nós e os nossos aliados apoiámos os seus propósitos diplomática e materialmente. 

Simpatizamos com as forças democráticas que procuram construir Portugal por meios 

democráticos. Iremos denunciar e opor-nos aos esforços de uma minoria que parece 

estar a subverter a revolução e os seus propósitos. O povo português deve saber que nós 

e todos os países democráticos do Ocidente estamos muito preocupados com o seu 

futuro e estamos preparados para ajudar um Portugal democrático». 

E, ao mesmo tempo que avisava directamente a URSS, manifestava vontade de 

apoiar as forças “moderadas” e prometia ajuda a um Portugal democrático, Kissinger 

pressionava as autoridade político–militares portuguesas a afastar os comunistas do 

Governo, recorrendo de novo à questão da presença de Lisboa na NATO: «(…) a um 

dado ponto, nós e os nossos aliados europeus temos de nos perguntar se o controlo 

comunista num Governo [de um país da NATO] é compatível com a pertença a uma 

aliança dedicada a resistir à agressão comunista».83 

A mudança do Secretário de Estado era inequívoca. Como analisou João Hall 

Themido num telegrama enviado no dia seguinte para o Ministério dos Negócios 

Estrangeiros tratava-se sobretudo de um «aviso a União Soviética e um apoio a 

elementos portugueses». De acordo com o Embaixador em Washington havia vários 

pontos merecedores de destaque: primeiro, esta era sem dúvida «a declaração 

americana mais firme e directa» sobre os problemas do País; segundo, ela revelava pela 

primeira vez «uma atitude optimista sobre a evolução da situação»; terceiro, a 

intervenção constituía «uma excepção» e «num duplo sentido», ou seja, contrariava a 

orientação de Washington de «não se pronunciar sobre problemas internos de outros 

países» e alterava a sua posição até à data relativamente a Lisboa que se tinha 

caracterizado por «relativa discrição» e «minimização da importância da alegada 

intervenção soviética em Portugal»; quarto, tornava público «o apoio às forças 

chamadas democráticas» e prometia ajudá-las, «quer na sua luta actual, quer no caso de 

assumirem a direcção política do País»; quinto, ela denunciava que Washington admitia 

o direito de intervir nos assuntos portugueses, esboçando «uma “doutrina Brejnev” para 
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uso dos Estados Unidos ao abrigo da declaração de Helsínquia»; finalmente, segundo a 

interpretação da imprensa, a declaração era «o mais forte apoio dado até agora às forças 

anti-comunistas e aos esforços que estavam a desenvolver contra o Primeiro-Ministro 

[Vasco Gonçalves]» e continha «implicitamente o compromisso de uma importante 

ajuda económica norte-americana».84  

A primeira tradução prática desta mudança de Kissinger foi a sua anuência ao 

incremento do programa dos EUA de auxílio à economia portuguesa, decisão tomada 

durante a última reunião que manteve com Carlucci em Washington, ficando este com 

o encargo de apresentar com urgência os pormenores desse plano.  

Neste sentido, logo a 18 de Agosto, o Embaixador enviou para o Departamento 

de Estado o seu projecto que consistia, desde logo, numa ajuda directa de 85 milhões de 

dólares destinada a «atacar os problemas económicos básicos» e, adicionalmente, «a 

melhorar as condições dos grupos com mais baixo rendimento». Desse montante 

global, 20 milhões deviam ser concedidos de imediato pelo Governo dos Estados 

Unidos para apoiar Portugal ao nível da importação de capitais essenciais; 62 milhões 

deviam advir de um empréstimo a ser negociado com entidades públicas e privadas, 

destinando-se sobretudo a sectores essenciais como a Habitação, o Saneamento Básico 

e a Agricultura; os restantes três milhões deviam ser concedidos sob a forma de 

subsídios para a assistência técnica e formação nas áreas prioritárias para o 

desenvolvimento do País. 

Além deste auxílio directo de 85 milhões de dólares, o projecto previa ainda 

vários outros tipos de apoios como o incremento do comércio externo, empréstimos 

bancários para apoiar programas nos sectores petroquímico, hidroeléctrico, irrigação e 

transportes, bem como, mais importante de tudo, um «substancial aumento do 

programa de assistência militar de modo a providenciar melhores equipamentos e mais 

treino de pessoal». 

Finalmente, Washington comprometia-se a agir diplomaticamente de forma a 

persuadir as organizações internacionais, os governo aliados e o sector privado a 

juntarem-se ao esforço de ajudar Lisboa. Muito concretamente previa-se a este nível: 

«apoiar activamente os pedidos de crédito por parte de Portugal junto do FMI e do 

Banco Mundial; encorajar a Comunidade Europeia a iniciar uma assistência bilateral e 

multilateral de larga escala; promover uma maior participação do País em programas 
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internacionais de assistência técnica e de transferência de tecnológica, nomeadamente 

os existentes ao nível das Nações Unidas». 

Mas este programa de ajuda económica dos EUA a Portugal concebido por 

Frank Carlucci tinha um alcance de curto prazo muito específico: contribuir para a 

queda de Vasco Gonçalves e, logo, para o enfraquecimento dos comunistas. Deste 

modo, o Embaixador acrescentou que ele devia ser posto em prática apenas «se for 

constituído um novo Governo», destinando-se a favorecer esse resultado e ainda a dar 

ao novo executivo «a máxima vantagem económica para readquirir o controlo que o 

PCP detém nas autarquias locais».85  

 

6.EUA pressionam e Vasco Gonçalves cai 

Após o acordo estabelecido entre Carlucci e Kissinger durante a estadia do 

primeiro em Washington, os EUA passaram a ter uma intervenção mais directa no 

processo político português, esforçando-se por influenciar o seu curso num sentido 

mais favorável ao Ocidente, ou seja, num rumo democrático. E, numa primeira fase, 

toda a actuação centrava-se num objectivo primordial: pressionar as autoridades de 

Lisboa, especialmente Costa Gomes, a afastar Vasco Gonçalves enquanto meio 

instrumental para derrotar o PCP. 

Como se pode perceber pelo conteúdo de uma das habituais reuniões do staff do 

Secretário de Estado, durante a visita aos Estados Unidos o Embaixador foi claro 

quanto aos seus objectivos de curto prazo para Portugal. Afirmou Arthur Hartman 

durante o encontro: «Quando Carlucci esteve cá, disse que o seu primeiro objectivo era 

“livrar-se” de [Vasco] Gonçalves; o segundo, acabar com a 5ª Divisão que está a fazer 

toda a propaganda no país inteiro; e depois, terceiro, manter os comunistas fora do 

País»86 

Estes objectivos traçados por Carlucci correspondiam também à estratégia 

adoptada pelas forças “moderadas” portuguesas que para o efeito precisavam de 

estabelecer uma aliança táctica com o sector liderado por Otelo Saraiva de Carvalho, 

tendo por isso iniciado um conjunto de encontros com ele com vista a alcançar uma 

frente anti-“gonçalvista”. 
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A tarefa do grupo de Melo Antunes era facilitada pela passagem de Otelo à 

oposição a Vasco Gonçalves. Isso mesmo ficou claro a 12 de Agosto, altura em que foi 

divulgado o documento intitulado «Autocrítica Revolucionária do COPCON e Proposta 

de Trabalho para um Programa Político» que, não obstante incluir algumas acusações 

aos «Nove», era sobretudo um manifesto contra o V Governo Provisório e o Primeiro-

Ministro. O texto aparecia dividido em quatro partes, sendo as duas primeiras 

consagradas à situação político-militar e muito críticas para o executivo ao falar da 

«incapacidade verificada a todos os níveis para resolver os problemas concretos que se 

deparavam aos órgãos de poder»; já sobre o «Documento dos Nove» considerava 

«válidas algumas das suas críticas», sobretudo as dirigidas ao «acentuado dirigismo e 

tentativa de controlo do aparelho de Estado por parte dos partidos, com especial realce 

para o PCP», mas acusava-o de rejeitar «a democracia popular e as conquistas da 

classes trabalhadoras», contribuindo assim para a «recuperação da direita» e para «abrir 

o campo de manobra para a destruição de revolução». Os restantes pontos eram 

dedicados à proposta de um projecto de poder popular para o País, defendendo 

estruturas de base e democracia directa através de «um programa revolucionário» 

concretizado pela «realização da Aliança MFA-Povo». 

Não obstante a aparência de constituição de uma terceira via entre os 

“gonçalvistas” e os “Nove”, o Documento do COPCON tinha como alcance político de 

curto prazo o isolamento de Vasco Gonçalves. Como escreveu a Embaixada dos EUA 

acerca deste desenvolvimento, o texto era «uma importante declaração sobre a posição 

da “esquerda nacionalista” dentro do Movimento das Forças Armadas», porém, havia 

«algumas indicações de que esta e o grupo de Melo Antunes acordaram que o Primeiro-

Ministro tinha que se ir embora».87 

Na realidade, logo no dia seguinte à publicação da «Autocrítica Revolucionária 

do COPCON», Otelo deu um sinal importante de aproximação aos «Nove». Numa 

reunião da RML reiterou a sua confiança nos comandantes das Regiões Militares 

Centro e Sul, que tinham assinado o texto elaborado por Melo Antunes, e prometeu 

fazer todos os possíveis para reintegrar os oficiais do Conselho da Revolução suspensos 

após a divulgação do «Documento dos Nove». E, a partir desta data, iniciaram-se vários 

encontros entre os “moderados” do MFA e o comandante-adjunto do COPCON com 

vista à elaboração de um programa político de convergência entre estas duas facções do 
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Movimento das Forças Armadas cujo alcance último era forçar o Presidente da 

República a afastar Vasco Gonçalves. 

Acompanhando a crescente pressão interna liderada pelo grupo de Melo 

Antunes contra o Primeiro-Ministro e os seus aliados comunistas, a 15 de Agosto, 

Henry Kissinger enviou uma mensagem a Costa Gomes. Em tons duros, o Secretário de 

Estado norte-americano começou por lhe dizer: «Por toda a comunidade ocidental, está 

a questionar-se: será Portugal realmente merecedor do nosso apoio? Ou está o Governo 

português a procurar ajuda financeira ocidental para construir uma sociedade modelada 

segundo as linhas totalitárias comunistas? Mais cedo ou mais tarde estas mesmas 

questões também têm que ser colocadas na NATO, onde terá de ser enfrentada a 

contradição entre a participação de Portugal na Aliança e o seu Governo de influência 

comunista e representação minoritária». E, de modo muito directo, lançou-lhe 

praticamente um ultimato, afirmando que a sua decisão podia «determinar se Portugal 

ia alcançar o seu objectivo de um socialismo pluralista de tipo democrático» ou ia 

«prosseguir no caminho de um totalitarismo doutrinário»; no primeiro caso, «os 

Estados Unidos e os outros amigos de Portugal iam conceder uma considerável ajuda 

económica ao País», já na segunda hipótese, ia «ser impossível continuar a 

cooperação». E acrescentou: Costa Gomes é o homem que vai determinar o que vai 

acontecer».88 

A 19 de Agosto ocorreu uma reunião decisiva em São Julião da Barra com 

Costa Gomes, os «Nove» e Otelo Saraiva de Carvalho com os últimos a apresentarem 

ao primeiro um programa comum intitulado «Plano Político do MFA» e a exigirem-lhe 

em uníssono que aprovasse o documento e afastasse Vasco Gonçalves pois, caso 

contrário, «não haveria outra solução senão afastá-lo de Presidente da República». 

Pressionado interna e externamente, Costa Gomes aceitou deixar “cair” o Primeiro-

Ministro e determinou que se iniciassem consultas «muito reservadas» para a formação 

do VI Governo Provisório cuja chefia caberia a Carlos Fabião, uma proposta de Melo 

Antunes.89 

Alcançado este entendimento, começaram logo no dia seguinte as diligências 

com vista à formação do «Governo Fabião». Para o efeito, Melo Antunes, Vítor Alves, 

Vasco Lourenço e Carlos Fabião encontraram-se e decidiram mandatar o primeiro para 
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fazer os contactos necessários à constituição do novo executivo, bem como para 

elaborar o seu programa. Porém, a 21 de Agosto surgiram os primeiros obstáculos ao 

gabinete em preparação: por um lado, numa reunião no Restelo entre os «Nove» e 

vários militares do COPCON surgiram profundas divergências quanto ao «Governo 

Fabião», bem como relativamente ao conteúdo do «Plano Político do MFA»; por outro, 

Costa Gomes dava sinais de recuar na sua decisão de afastar Vasco Gonçalves, pedindo 

mais tempo para preparar o terreno. Comentando este último desenvolvimento, 

Carlucci escreveu para Washington que se podia estar na presença de mais uma 

«medida temporizadora» do Presidente da República.90 

As desconfianças relativamente às reais intenções de Costa Gomes conduziram 

ao endurecimento da posição do «Grupo dos Nove» que, com o assentimento táctico de 

Otelo Saraiva de Carvalho, ameaçaram pela primeira vez o Chefe de Estado com a 

possibilidade de formar um Governo Provisório no Norte do País e a partir daí preparar 

a «marcha sobre Lisboa» caso o Primeiro-Ministro não fosse demitido.91 Esta ideia, 

apresentada pela primeira vez de forma directa nesta ocasião, acabaria por ganhar 

forma nas vésperas do 25 de Novembro e revelou-se um trunfo muito importante nos 

planos militares dos “moderados”. 

Simultaneamente, os EUA subiam também o grau da sua pressão sobre o 

Presidente da República. Aproveitando o já referido pedido de ajuda daquele para a 

ponte aérea destinada a evacuar os colonos de Angola, nas vésperas de uma audiência 

de Carlucci no Palácio de Belém, marcada para 22 de Agosto, o Departamento de 

Estado fez chegar ao Embaixador uma mensagem para ser transmitidas a Costa Gomes. 

E o recado era claro: Kissinger tinha aprovado um conjunto de medidas para ajudar a 

transportar os refugiados portugueses e para auxiliar o subsequente esforço de 

reintegração, contudo, «a extensão da vontade de assistir Portugal» ia «obviamente 

depender da evolução da situação nas próximas semanas e meses», ou seja, «não havia 

muita disponibilidade para ajudar se o presente regime radical e repressivo de [Vasco] 

Gonçalves perdurasse».92 

Isto é, a Administração Ford usava a questão da ponte aérea angolana como 

mais um pretexto para pressionar o fim do “gonçalvismo” dando a entender que estava 

disponível para ajudar o País a suportar o custo do transporte e reintegração dos 
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portugueses residentes em Angola, mas apenas se fosse constituído um novo Governo, 

com outro Primeiro-Ministro e sem elementos do PCP. 

Esta intenção ficou clara na resposta de Carlucci ao Departamento de Estado 

que, todavia, ia no sentido de desaconselhar essa estratégia. Escreveu ele: «Tenho a 

impressão (…) que existe no Departamento de Estado a crença de que o contínuo 

adiamento da ponte aérea vai contribuir para beneficiar o grupo de Melo Antunes ao 

colocar pressão sobre Costa Gomes. Embora isso fosse verdadeiro no início, e as 

pressões tenham tido um efeito, o oposto é agora o caso». E o Embaixador acrescentou 

que recebeu uma carta formal do Presidente da República pedindo a ponte aérea através 

de Ferreira da Cunha, «um líder do grupo de Melo Antunes» que «nos instava a passar 

rapidamente a acção».93 

Não obstante, Carlucci aproveitou a sua audiência com Costa Gomes para lhe 

transmitir quer a já anteriormente referida mensagem de Kissinger do dia 15 de Agosto, 

quer o recado sobre a ponte aérea angolana. Nesse sentido, começou logo por sublinhar 

que «este era o momento crucial e que a verdadeira decisão estava nas suas mãos»; indo 

mais longe, disse «acreditar que Costa Gomes defendia uma forma democrática de 

socialismo mas que os EUA esperavam agora evidências concretas de que era nesse 

sentido que Portugal caminhava». Sobre a questão dos colonos angolanos, afirmou 

«estar preocupado com a forma como o auxílio americano podia ser interpretado» e 

«não queria que ele fosse usado para ajudar certas facções políticas na luta em curso»; 

mais concretamente, ela destinava-se «a propósitos humanitários» e não podia de modo 

algum ser entendida como «uma forma de apoio político a um Governo cujas 

orientações gerais estavam nos antípodas das defendidas pelos Estados Unidos». Para 

acentuar esta mensagem, o Embaixador não só deixou claro que o seu país se «recusava 

a tratar o assunto com Vasco Gonçalves», exigindo fazê-lo directamente com Ferreira 

da Cunha que era «pró-americano», como pressionou o Presidente da República a 

formar um novo Governo, com outro Primeiro-Ministro e sem a participação dos 

comunistas. Contudo, Costa Gomes insistiu na necessidade se constituir um executivo 

de «coligação», incluindo o PCP, o PS e o PPD, pois o partido de Álvaro Cunhal tinha 

«uma enorme e disciplinada adesão entre as classes trabalhadoras dos centros 

industriais de Lisboa e Setúbal» e, se fosse excluído, «essas áreas ficariam infestadas 

com violência, greves e outras tácticas de ruptura»; além disso, o PCP «tinha perdido 
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um terreno considerável e, logo, mudado radicalmente a sua política». Mas para 

Carlucci este era o momento para «uma acção definitiva que demonstrasse que Portugal 

estava no caminho democrático»; e terminou com um aviso: - «o mundo está à espera 

de um sinal».94 

Apesar destas várias frentes de pressão sobre Costa Gomes as notícias relativas 

à evolução do processo político português não eram tranquilizadoras para os defensores 

da via democrática. A 25 de Agosto, Carlos Fabião recusou ser Primeiro-Ministro após 

uma reunião do Directório com os Chefes de Estado-Maior no decorrer da qual Vasco 

Gonçalves, Pinheiro de Azevedo e Morais e Silva negaram-se a aceitar o «Governo 

Fabião»; para agravar, foi proposta como solução alternativa a nomeação de Vasco 

Gonçalves para o cargo de CEMGFA e de Pinheiro de Azevedo para chefe do 

executivo. Nesse mesmo dia, o PCP e vários partidos de extrema-esquerda aliaram-se 

tacticamente criando uma Frente de Unidade Popular (FUP) que, apesar do seu curto 

tempo de vida, denunciava a hipótese de uma junção dos extremos do poder político-

militar para combater os elementos “moderados”. 

Na manhã de 26 de Agosto, o Departamento de Estado fazia uma análise 

bastante pessimista da situação portuguesa. Por um lado, tinha informações que 

apontavam para o apoio de Costa Gomes à nomeação do ainda Primeiro-Ministro para 

CEMGFA, o que colocava sobre o seu «comando directo numerosas unidades militares 

altamente operacionais», por outro lado, havia relatos sobre o regresso de Eurico 

Corvacho ao comando da Região Militar Norte, o que «privava Melo Antunes das suas 

opções». Por isso, para Lowenstein, só restavam aos “moderados” duas hipóteses: 

atacar ou recuar, e, caso optassem pela primeira, podiam levar a cabo «um golpe militar 

em Lisboa ou uma marcha sobre a capital a partir do Norte».95  

Mas, na lógica da dinâmica altamente fluida que caracterizava o processo 

político português na ocasião, ainda no dia 26, o «Grupo dos Nove» obtinha uma 

vitória importante com a decisão de Costa Gomes de ordenar o encerramento da 5ª 

Divisão do EMGFA. Numa primeira análise, tratava-se de um esforço do Presidente da 

Republica para salvaguardar a disciplina militar que havia sido abalada pelo facto de a 

FUP ter-se constituído nas instalações do Centro de Sociologia Militar, ocupadas por 

aquela divisão; porém, o seu significado era mais vasto pois ao longo de todo o 

processo revolucionário a 5ª Divisão assumiu-se como um dos principais apoios de 
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Vasco Gonçalves e, logo, o seu encerramento foi percepcionado pelas forças em 

contenda como uma importante derrota deste último. Acresce que a decisão de Costa 

Gomes foi cumprida com a concordância de Otelo Saraiva de Carvalho que instruiu 

pessoalmente Jaime Neves a tomar pela força o “Estado-Maior do gonçalvismo”.96 

No dia seguinte, Otelo deu um contributo decisivo para a queda de Vasco 

Gonçalves ao escrever-lhe uma carta pedindo-lhe que se afastasse; afirmou o 

comandante-adjunto do COPCON: «Percorremos juntos e com muita amizade um 

longo caminho da nossa História. Agora, companheiro, separamo-nos. (…) Peço-lhe 

que descanse, repouse, serene, medite e leia. Bem necessita de um repouso muito 

prolongado e bem merecido pelo que esta maratona da Revolução de si exigiu até 

hoje».97 

 Ainda a 27 de Agosto, os Estados Unidos faziam mais um esforço no sentido de 

provocarem o fim do “gonçalvismo”, instruindo os seus embaixadores colocados em 

Bona, Londres, Paris e Haia para abordarem os governos locais e transmitirem-lhes que 

«o momentum dos “moderados” em Portugal estava a perder-se» e que o Ocidente 

«devia tomar todas as medidas possíveis para forçar Costa Gomes a agir». Em concreto, 

o Departamento de Estado sugeria aos aliados europeus para reiterarem publicamente 

que «a ajuda da CEE a Portugal estava condicionada à evolução para uma democracia 

pluralista» e que «a presente situação interna tornava difícil ao Ocidente apoiar o País»; 

adicionalmente, pedia à RFA, ao Reino Unido, à França e à Holanda que «apoiassem a 

démarche feita a 22 de Agosto por Carlucci junto de Costa Gomes» e dessem 

indicações ao seu corpo diplomático acreditado em Lisboa para «fazer semelhante 

diligência» e dentro da linha desenvolvida pelo Embaixador norte-americano.98 

 Ao mesmo tempo, em Lisboa, Frank Carlucci encontrava-se com os seus 

homólogos britânico e francês para os convencer a encontrarem-se com o Presidente da 

República português e pressionarem-no a afastar definitivamente Vasco Gonçalves, 

acrescentando que isso tinha sido «pedido pelo grupo de Antunes». Segundo o que o 

Embaixador dos EUA transmitiu para Washington, quer o representante diplomático do 

Reino Unido, quer o da França, concordaram que «a melhor política para o Ocidente 

era apoiar o grupo de Melo Antunes e que o tempo estava agora a correr contra aquele», 

porém, o primeiro mostrava «algumas reservas» em relação a uma acção concertada 
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junto de Costa Gomes por «recear possíveis repercussões adversas», ainda que 

acabando por concordar em «mais um esforço»; já o Embaixador francês, «geralmente 

muito negativo» quanto a démarches junto do Presidente, apresentava-se agora 

«surpreendentemente positivo», o que levou Carlucci a comentar para o Departamento 

de Estado que «a Embaixada francesa partilha agora a nossa perspectiva que a “maré” 

corre contra Melo Antunes».99  

 Todavia, no dia seguinte, num novo encontro do Directório com os Chefes de 

Estado-Maior era decidido apresentar formalmente ao Conselho da Revolução a 

nomeação de Vasco Gonçalves para o cargo de CEMGFA e de Pinheiro de Azevedo 

para Primeiro-Ministro; como medida compensatória para o grupo “moderado”, era 

igualmente votada favoravelmente a reintegração dos conselheiros da revolução 

suspensos após a publicação do «Documento dos Nove». E a 29 de Agosto estas 

decisões eram aprovadas pelo Conselho da Revolução que deliberava ainda proceder à 

sua própria reestruturação na Assembleia do MFA convocada para 5 de Setembro.100 

 Nos EUA esta decisão foi entendida como uma vitória de Vasco Gonçalves, 

agora no comando das Forças Armadas e livre para “purgar” os seus inimigos. Deste 

modo, ganhou força a ideia de que Costa Gomes tinha fortalecido os “gonçalvistas” – e 

os comunistas – em vez de enfraquecê-los e Kissinger começou de novo a ver as suas 

piores profecias a cumprirem-se. 

 Na realidade, a notícia da nomeação do ainda Primeiro-Ministro para CEMGFA 

gerou uma nova vaga de pessimismo em Washington acerca do futuro de Portugal. 

Num memorando elaborado por Vernon Walters para Kissinger alertava-se para o facto 

de o País estar «à beira da guerra civil» pois Vasco Gonçalves estava agora «numa 

posição ideal para purgar os moderados» e era de esperar uma forte reacção do «Grupo 

dos Nove». Para o vice-director da CIA, «a facção anti-comunista de Melo Antunes» 

tinha agora de decidir se queria «derrubar este novo arranjo – como dissera 

anteriormente que faria - ou aproveitar uma oportunidade para alterar o rumo do País». 

Segundo as informações existentes na Central Intelligence Agency «era quase certo» 

que os «Nove» iam «instalar o seu quartel-general no Norte, declarar publicamente a 

sua intenção de livrar o Governo e os militares de todos os comunistas, exigir o 

                                                 
99«Lisbon, 4930, August 27, 1975». www.archives.gov/aad/series-description.jsp 
100Boaventura de Sousa Santos, O Pulsar da Revolução…, ob. cit. p.250 
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desmantelamento do Conselho da Revolução e do executivo de Gonçalves e lançar uma 

operação militar em direcção a Lisboa para “deitar os comunistas ao mar”».101  

 Para Carlucci não havia dúvidas que os EUA tinham de agir de imediato, 

adoptando medidas extremas se necessário, para ajudar o grupo de Melo Antunes a 

resistir à nomeação de Vasco Gonçalves para CEMGFA. Deste modo, a 1 de Setembro 

enviou para Washington um telegrama muito duro advogando que, ao contrário do que 

havia defendido até então, o acesso de Portugal à informação classificada da NATO 

devia ser vedado, o que na prática significava, como o próprio confessou, a exclusão do 

País da Organização. Tratava-se de uma forma de pressão sobre Costa Gomes para 

levá-lo a afastar definitivamente o ainda Primeiro-Ministro e que tinha sido solicitada 

pelas próprias forças “moderadas” pois, segundo escreveu o Embaixador, «Os Nove e 

Mário Soares estão à espera de alguma reacção da NATO». Consequentemente, 

Carlucci sugeriu ao Departamento de Estado que endurecesse a sua linha de actuação: 

«Até à data eu tinha argumentado contra o corte do acesso de Portugal à informação 

classificada da NATO porque não queríamos enfraquecer Costa Gomes ou prejudicar 

os moderados pró-NATO dentro das Forças Armadas. Com os acontecimentos da noite 

de sexta–feira esse panorama mudou. O corte do acesso à informação da NATO será 

uma reacção, muito acutilante e compreensível, directa ao coração do problema, em vez 

de uma “bofetada” indirecta a todos os portugueses. (…) Se feito imediatamente, o 

corte será relacionado publica e especificamente com a nomeação de Gonçalves. Será 

também interpretado como uma repreensão a Costa Gomes que toma os assuntos da 

NATO pessoalmente. Ele orgulha-se do seu passado na NATO e do seu acesso a 

informação classificada desde a década de 1950. Ele disse-me que ia garantir 

pessoalmente a segurança da informação da NATO. Contudo, no passado fim–de–

semana abdicou de parte das suas responsabilidades relacionadas directamente com os 

segredos da NATO e não pode mais fazer tal tipo de declaração». 

 Isto é, Carlucci preconizava pela primeira vez uma actuação de linha dura para 

Portugal pois, como o próprio reconheceu, a sua sugestão implicava «uma expulsão de 

facto da NATO», o que denunciava a importância atribuída pelos Estados Unidos ao 

facto de Vasco Gonçalves ter sido nomeado CEMGFA.102 

                                                 
101«Portugal: A Step Closer to Civil War», Memorandum from Vernon A. Walter to Henry A. Kissinger, 
August 29, 1975, GFL, PCF, Caixa 10 
102«Lisbon, 5062, September 1, 1975». www.archives.gov/aad/series-description.jsp 
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 Mas o elemento decisivo para o resultado final do processo que conduziu à 

queda do “gonçalvismo” foi a reacção dura e imediata do «Grupo dos Nove», sobretudo 

ao nível das estruturas militares, e que culminou na vitória destes na Assembleia do 

MFA, realizada em Tancos, a 5 de Setembro de 1975. 

Antes, porém, sucederam-se as reuniões ao nível dos três ramos das Forças 

Armadas com o objectivo de preparar o momento decisivo de Tancos. Assim, a 2 de 

Setembro, realizou-se a Assembleia dos Delegados do Exército que ficou marcada pelo 

choque entre o “Grupo dos Nove” e os “gonçalvistas” com clara vantagem para os 

primeiros que, através de Vasco Lourenço e Melo Antunes, acusaram o Primeiro-

Ministro de pretender transformar Portugal numa sociedade totalitária e defenderam 

«um socialismo com amplas liberdades» que não fossem «só reservadas aos proletários, 

mas extensivas a todas as camadas da população»; Vasco Gonçalves, por seu lado, 

ainda reagiu atacando o «Documento dos Nove» por ser divisionista, contudo, ao 

perceber pelo decorrer dos trabalhos que não contava com o apoio da maioria dos 

elementos do Exército, decidiu abandonar a Assembleia antes do seu final. Já sem a 

presença deste, os “moderados” conseguiram aprovar duas moções fundamentais, a 

primeira recusando «aceitar Vasco Gonçalves para CEMGFA» e a segunda propondo 

«a não comparência dos delegados do Exército em novas Assembleias do MFA 

enquanto esta não fosse reestruturada».103 

No dia seguinte foi a vez de se realizar a Assembleia dos Delegados da Força 

Aérea que foi dominada pela discussão em torno do esclarecimento publicado na 

véspera por Morais e Silva, o CEMFA, que, no essencial, representava o apoio ao 

«Grupo dos Nove» e ao seu documento, a concordância com o afastamento do 

Primeiro-Ministro e a recusa à sua nomeação para CEMGFA. Os elementos presentes 

acabaram por aprovar a posição defendida pelo seu Chefe de Estado-Maior com apenas 

seis votos contra e, em simultâneo, decidiram solidarizar-se com a posição assumida na 

véspera pelo Exército, fazendo depender a sua comparência na Assembleia marcada 

para dia 5 da presença deste último. 

A 3 de Setembro, reuniu-se no Alfeite a Assembleia dos Delegados da Armada 

e, dentro da sua linha tradicional, decidiu por larga maioria apoiar a nomeação de 

                                                 
103Diniz de Almeida, Ascensão, Apogeu e Queda do MFA…, ob. cit., p.254; José Gomes Mota, A 
Resistência…, ob. cit., p.154. A moção que recusava a nomeação de Vasco Gonçalves para CEMGFA foi 
aprovada com 180 votos a favor, entre os quais o de Otelo e Carlos Fabião, 47 contra e 38 abstenções 
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Vasco Gonçalves para o mais alto cargo militar, bem como comparecer em Tancos 

independentemente da posição assumida pelos outros ramos.104 

 Finalmente, na manhã do próprio dia 5, realizou-se uma nova Assembleia do 

Exército e, apesar dos esforços do ainda chefe do Governo para demover os elementos 

presentes das decisões tomadas na reunião anterior, esta acabou por reiterar as moções 

votadas três dias antes. 

 Estavam assim definidos os campos para o choque decisivo de Tancos. O 

Exército e a Força Aérea estavam contra Vasco Gonçalves; apenas a Armada o apoiava. 

Tudo somado, era claro que a balança de poderes se tinha alterado e os “gonçalvistas” 

estavam agora em minoria no seio do próprio Movimento das Forças Armadas. Nesse 

sentido, o «Grupo dos Nove» obteve a 5 de Setembro todos os seus objectivos 

primordiais, conseguindo não só impedir a nomeação do Primeiro-Ministro para 

CEMGFA, como forçar a reestruturação do Conselho da Revolução num sentido 

claramente favorável, afastando praticamente todos os apoiantes de Vasco Gonçalves 

naquele órgão superior do poder político-militar; além disso, obtiveram ainda o voto 

favorável dos presentes para a remodelação da própria Assembleia do MFA, sendo que 

esta não voltou mais a reunir-se, e para a extinção do Directório. 

 Tratou-se de um vitória expressiva do grupo “moderado” que, através das 

estruturas do MFA, conseguiu impor uma alteração decisiva ao nível dos órgãos de 

decisão político-militar. Para além do afastamento definitivo de Vasco Gonçalves, 

conseguiram ainda expulsar do Conselho da Revolução mais oito oficiais apoiantes 

deste último, como Eurico Corvacho, Ferreira de Sousa, Ferreira de Macedo, Ramiro 

Correia, Miguel Judas, Graça Cunha, Costa Martins e Pereira Pinto, reduzindo o peso 

dos “gonçalvistas” no CR a Rosa Coutinho, Martins Guerreiro e Almada Contreiras; em 

sentido exactamente contrário, e sintomaticamente, sete dos nove subscritores do 

documento elaborado por Melo Antunes passaram a integrar o Conselho, 

nomeadamente Franco Charais, Pezarat Correia, Vasco Lourenço, Sousa e Castro, 

Canto e Castro e Costa Neves, para além do próprio Melo Antunes, ficando apenas de 

fora Vítor Alves e Vítor Crespo: chegava definitivamente ao fim o “gonçalvismo”. 

 

 

 

                                                 
104José Gomes Mota, A Resistência…, ob. cit., p.155 
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7.A cooperação entre os EUA e a Europa Ocidental 

 Ao mesmo tempo que, internamente, as forças militares “moderadas” 

intensificavam a sua ofensiva contra a aliança PCP-“gonçalvistas” e obtinham uma 

importante vitória ao forçar o afastamento de Vasco Gonçalves, no plano externo 

assistiu-se a uma crescente coordenação entre os EUA e a Europa Ocidental 

relativamente à transição portuguesa. 

 Como vimos anteriormente, a Cimeira de NATO em Bruxelas, primeiro, e a 

Conferência de Helsínquia, depois, tinham sido momentos aproveitados pelos aliados 

ocidentais para trocarem os seus respectivos pontos de vista sobre Portugal com o 

intuito de aproximarem as suas políticas para o País. Todavia, apesar de terem decidido 

manter os outros informados sobre as suas actuações, continuaram a existir 

divergências estratégicas que diminuíram a capacidade de influência do Ocidente sobre 

o processo político português. 

 A partir de finais de Agosto, os membros da Aliança Atlântica empenharam-se 

em alcançar uma maior coordenação das suas acções através de uma série de encontros 

entre os seus actores diplomáticos, destacando-se neste capítulo Frank Carlucci que 

promoveu frequentes reuniões com os seus homólogos dos principais países europeus 

sedeados em Lisboa destinadas a organizar uma acção de pressão conjunta sobre Costa 

Gomes para o forçar a afastar Vasco Gonçalves. Este esforço foi acentuado durante o 

mês de Setembro, altura em que ocorreram vários encontros ao mais alto nível entre os 

EUA, a RFA, o Reino Unido e a França para debater a situação portuguesa, em 

particular, e a Europa do Sul, em geral.  

A primeira dessas reuniões ocorreu no dia 5, em Nova Iorque, juntando à 

mesma mesa altos funcionários dos ministérios dos Negócios Estrangeiros desses 

quatro países para discutirem os acontecimentos em Lisboa, Roma e Madrid.  

No caso específico de Portugal, os objectivos estipulados pela delegação norte-

americana eram claros, consistindo em «fazer todos os possíveis, trabalhando em 

conjunto, para impedir o domínio do País pelos comunistas ou pelos militares radicais» 

e ajudar a manter Lisboa «ancorada de modo seguro ao Ocidente e à NATO»; nesse 

sentido, eram equacionados os três cenários mais prováveis e definidas as formas de 

ajuda do Ocidente ao «Grupo dos Nove» em cada um deles. A primeira hipótese 

considerada era a do prolongamento da «confusão» no País e da incapacidade dos lados 

em contenda para conseguirem «estabelecer decisivamente a sua autoridade»; neste 

caso, os aliados deviam: «continuar a pressionar os “moderados” para se manterem 
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firmes; calibrar a ajuda económica com o estabelecimento de um Governo mais 

moderado e mais efectivo; avisar os radicais portugueses e a União Soviética que a 

tomada do poder pelos comunistas não era consistente com a détente na Europa e com 

mais cooperação do Ocidente com Portugal». O segundo cenário equacionado era o da 

conquista do poder pelos comunistas, devendo os aliados atlânticos reagir 

«suspendendo a participação de Portugal na NATO e cortar os laços económicos e 

outros com o País». Finalmente, na hipótese de o «Grupo dos Nove» conseguir impor-

se, «as potências ocidentais deviam estar prontas a aprovar um significativo programa 

de ajuda económica».105  

A 16 de Setembro os altos funcionários dos ministérios dos Negócios 

Estrangeiros dos quatro países ocidentais voltaram a encontrar-se nos EUA, desta vez 

com a presença dos Embaixadores europeus acreditados na capital norte-americana e de 

Frank Carlucci.  

A revolução portuguesa foi o tema dominante na conversa mantida, debruçando-

se os presentes sobre os assuntos considerados primordiais, como a situação política em 

Lisboa, a ajuda aos partidos democráticos, o auxílio aos deslocados de Angola, o apoio 

ao VI Governo Provisório, as linhas de acção a adoptar em caso de guerra civil no País. 

Carlucci iniciou o diálogo com uma exposição sobre os acontecimentos mais recentes, 

sobretudo a formação do novo executivo que representava a transição de «uma 

coligação entre os comunistas e os militares radicais» para uma «coligação entre os 

socialistas e os militares anti-comunistas», ficando o PCP «na oposição», com um lugar 

de «observador»; assim, para ele, a evolução da situação portuguesa era claramente 

positiva, com as forças que se opunham ao partido de Álvaro Cunhal a «ganharem 

posições em várias áreas», como por exemplo através do fecho da 5ª Divisão, da vitória 

nas eleições para os sindicatos e ainda garantido a aprovação do programa do Governo 

de Pinheiro de Azevedo que defendia «o pluralismo na política e nos Media». 

Face a estes desenvolvimentos favoráveis, os Estados Unidos, o Reino Unido, a 

RFA e a França mostravam-se dispostos a ajudar economicamente o VI Governo 

Provisório, ainda que aquele tivesse que «dar provas antes de poder receber a 

assistência incondicional do Ocidente». O principal motivo de dúvida neste plano 

residia na inclusão de um ministro comunista no gabinete chefiado por Pinheiro de 

                                                 
105Briefing Memorandum from Helmut Sonnenfeldt to The Secretary, September 3, 1975, NA, SDR, 
Entry 5339, Caixa 3 
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Azevedo, sendo que todos os aliados atlânticos, com a excepção dos britânicos, se 

recusavam a aceitar esta opção, pretendendo usar a “arma económica” para pressionar 

os “moderados” portugueses a afastar definitivamente o PCP; já se estes últimos fossem 

excluídos, o quarteto estava decidido a apoiar massivamente Portugal.  

A respeito do auxílio económico, pelo lado americano, Arthur Hartman 

recordou que a sua Administração tinha concordado desde o ano passado em conceder 

dois empréstimos a Lisboa, um de 15 milhões de dólares para o sector da habitação e 

outro de 20 milhões sob a forma de créditos, e que estava preparada para passar a uma 

segunda fase de assistência, através da aprovação de um programa para os deslocados 

de Angola, contemplando uma verba adicional de 35 milhões de dólares. Os dirigentes 

da RFA mostravam igual determinação em ajudar o País, tendo Van Well afirmado que 

Bona estava disponível para conceder apoio económico imediato, quer bilateralmente, 

quer no âmbito da Comunidade Europeia, devendo este ser negociado directamente 

com Melo Antunes «assim que ele estiver preparado»; indo mais longe, o director 

político do ministério dos Negócios Estrangeiros alemão defendeu que a 

disponibilidade para ajudar não devia ser adiada pois «era psicologicamente indesejável 

dizer aos portugueses que qualquer decisão de apoio ia demorar tempo», sendo muito 

melhor anunciar-lhes uma decisão favorável mesmo que demorasse algum tempo até 

que ela começasse a ser concretizada. Ainda empenhado em auxiliar Portugal estava o 

Reino Unido, com o seu Deputy Under Secretary, Alan Campbell a propor que, caso a 

CEE não fosse capaz de chegar a acordo sobre um programa económico de apoio a 

Lisboa, havia uma série de outros passos úteis que podiam ser dados, como «a 

assistência bilateral na questão dos deslocados de Angola, o envio de missões técnicas e 

declarações públicas favoráveis por parte dos ministros dos Negócios Estrangeiros e 

das Finanças dos países ocidentais». Só a França se apresentava reticente quanto a uma 

declaração imediata prometendo ajuda económica a Portugal pois, segundo o seu 

director político para os assuntos externos, François Laboulaye, «a Comunidade 

Europeia não podia tomar nenhuma decisão firme sobre apoio a Lisboa até que o 

Conselho Europeu se reunisse em Dezembro, altura em que deviam ter uma ideia mais 

nítida sobre o caminho que o País estava a seguir». Apesar da existência desta 

divergência, no final todos acordaram que, após a tomada de posse de Melo Antunes 

como ministro dos Negócios Estrangeiros, este devia reunir-se com os seus homólogos 

ocidentais para apresentar um plano concreto sobre a aplicação do auxílio externo ao 



 366

qual devia ser dada uma «resposta encorajadora»; entretanto, avançava a ajuda bilateral 

para os deslocados de Angola. 

Outra questão que dominou a agenda do encontro foi a do apoio às forças 

partidárias democráticas, área na qual a RFA era particularmente activa. Segundo 

afirmou Van Well, «o SPD tinha fornecido apoio moral e material ao Partido Socialista 

e ia continuar a fazê-lo» e «estava a usar um canal separado para apoiar o PPD»; e 

acrescentou de forma especialmente relevante: «os partidos europeus estão a formar 

grupos transnacionais e esperam que eles apoiem os outros partidos. Claro que a 

Internacional Socialista está a apoiar activamente o PS e há novos grupos 

transnacionais de liberais e conservadores também a serem constituídos». Do lado 

americano, Sonnenfeldt referiu a existência de contactos entre o Departamento de 

Estado e Olof Palme com vista à concessão de assistência ao PS através do 

financiamento de «novas tipografias para a imprensa socialista», dando assim a 

entender que os Estados Unidos estavam disponíveis para ajudar o partido de Mário 

Soares, bem como as outras forças políticas “democráticas”, através dos europeus. Já os 

britânicos e os franceses encontravam-se nesta fase reticentes a este tipo de intervenção 

nos assuntos portugueses. 

Uma das partes mas importantes deste encontro do quarteto em Washington foi 

dedicada às possíveis linhas de acção de EUA, RFA, Reino Unido e França no caso da 

situação portuguesa degenerar numa guerra civil. Neste ponto, havia consenso quanto 

ao que fazer se o conflito fosse originado por um golpe militar perpetrado pela direita 

ou pela esquerda contra um Governo moderado entretanto constituído: devia-se apoiar 

militarmente o executivo. Uma vez mais o representante alemão assumiu a dianteira ao 

afirmar que se devia «apoiar esse Governo, quer moralmente, quer materialmente, 

incluindo o fornecimento de armas»; e acrescentou que a RFA «estava preparada para 

fornecer assistência militar às autoridades portuguesas devidamente constituídas nas 

quais confiava sem inquirir sobre o destino final das armas». Igual posição tinha o 

Reino Unido que, segundo Alan Campbell, «estava disposto a ir muito longe na 

assistência às forças democráticas em Portugal no caso de um governo moderado ser 

ameaçado pelos comunistas». Mas se quanto a este cenário, considerado como o mais 

provável pelos participantes na reunião, havia consenso, já se fossem os próprios 

“moderados” a desencadear o golpe militar havia mais reservas sobre a atitude a tomar 

pelos aliados ocidentais. Desde logo, por insistência francesa, era completamente 

excluída a hipótese de ajuda no caso de não existir uma ameaça concreta; De Laboulaye 
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era muito categórico a este respeito: «o apoio do Ocidente deve estar dependente de os 

nossos amigos parecerem estar na defensiva, isto é não terem a iniciativa da violência. 

(…) Soares e Melo Antunes devem ser avisados que um golpe preventivo da sua parte 

não vai ser apoiado». Mas já se as forças “democráticas” agissem militarmente para 

eliminar um iminente golpe do PCP, todos estavam de acordo quanto ao que fazer: 

«ser-lhes-ia prestado auxílio militar, inclusive através do fornecimento de armas, desde 

que fossem capazes de controlar uma parte do território nacional e se tivessem 

hipóteses de sucesso». 

Frank Carlucci interveio nesta parte do diálogo para explicar que a situação 

portuguesa podia ser de tal modo complexa que se tornasse difícil estabelecer uma 

distinção tão clara acerca dos vários grupos existentes no Governo pelo que devia 

equacionar-se o auxílio directo aos partidos políticos democráticos, inclusive através do 

fornecimento de armas; e, como referimos anteriormente, quando questionado em 

concreto pelo Embaixador do Reino Unido em Washington, Ramsbotham, se «os 

socialistas tinham pedido armas», Carlucci respondeu: - «sim, pediram». 

Finalmente, o quarteto abordou a questão da reacção dos respectivos países no 

caso dos Açores declararem a sua independência. De Laboulaye afirmou a este respeito 

que a França seria «extremamente relutante em reconhecer a independência do 

arquipélago» fosse qual fosse a natureza do Governo no poder em Lisboa. Sonnenfeldt 

reiterou a tradicional posição de Washington que era de «neutralidade», acrescentando 

que «os Estados Unidos estavam a desencorajar os separatistas». Van Well sublinhou 

que se houvesse um executivo moderado em Portugal, Bona ia «opor-se a interferências 

externas nos assuntos açorianos» e ia «servir de mediador entre Portugal e os 

Açores».106 

A 24 de Setembro foi a vez dos próprios ministros dos Negócios Estrangeiros 

dos EUA, RFA, Reino Unido e França se encontrarem em Nova Iorque para debaterem 

o futuro da Europa e, uma vez mais, o caso português ocupou um lugar de destaque na 

agenda de trabalhos. 

Logo no início da reunião, Kissinger, Genscher, Callaghan e Sauvagnargues 

acordaram que «iam trabalhar para manter a Comunidade Europeia e os EUA a actuar 

concertadamente em Portugal», especialmente nas questões consideradas prioritárias, 
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como a ajuda económica ao V Governo Provisório, o apoio aos partidos políticos 

democráticos e o separatismo açoriano. 

Quanto ao primeiro assunto, todos se mostravam agora disponíveis para auxiliar 

o executivo português, devendo os Estados Unidos e a CEE anunciar publicamente os 

respectivos programas de ajuda económica antes do Conselho Europeu agendado para o 

Luxemburgo, a 6 de Outubro. Henry Kissinger afirmou que o seu país «estava 

preparado para anunciar o seu projecto de ajuda bilateral» nessa ocasião, sublinhando 

que «era desejável que os respectivos anúncios fossem feitos de modo tão próximo 

quanto possível». A RFA, por seu lado, «recomendou a inclusão dos empréstimos 

bilaterais» no anúncio a fazer em Outubro e recordou que tinha já aprovado «um 

programa de 70 milhões de marcos» para Portugal. 

Já relativamente aos Açores também havia agora acordo quanto à necessidade 

de o Ocidente se abster de apoiar os movimentos separatistas. A este respeito merece 

destaque a intervenção do Secretário de Estado norte-americano que não escondeu aos 

seus colegas que Washington fizera «várias abordagens junto dos separatistas» e 

mantinha contacto com eles, mas acreditava que era «um grande erro encorajá-los». 

Finalmente, quanto ao apoio aos partidos políticos, foi feito o ponto de situação 

das ligações existentes com as forças partidárias “democráticas”, aspecto considerado 

pelos quatro como «importante para ancorar o regime português ao Ocidente». 

Callaghan revelou que o seu país tinha fácil acesso às forças “moderadas” internas pois 

mantinha «contactos semanais com Soares, e através dele com [Melo] Antunes», por 

via do Partido Trabalhista, ao mesmo tempo que os conservadores «tinham contactos 

com o CDS»; já quanto ao PPD, «estava preocupado com a sua fiabilidade». 

Sauvagnargues notou que era «difícil ao governo francês ter contactos com os 

socialistas» e questionou os seus colegas: - «porque não o PPD?»; porém, revelando a 

existência de dúvidas por parte dos europeus relativamente ao partido de Sá Carneiro, o 

ministro dos Negócios Estrangeiros francês questionou se os populares democráticos 

não seriam «uma direita disfarçada». 

Importa ainda fazer uma referência ao final do encontro, momento em que 

Henry Kissinger perguntou aos seus homólogos como avaliavam a actuação de Costa 

Gomes. E as posições expressas eram claras quanto ao facto de o Presidente português 

ter perdido o estatuto de homem de confiança do Ocidente. Sauvagnagues disse que 

Paris tinha tido durante todo o processo uma opinião favorável dele, mas que «Costa 

Gomes parecia ultimamente uma pessoa menos confiável»; Kissinger concordou, 
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recordando que ele tinha sido «eloquente em Washington sobre a sua dedicação à 

democracia e a sua forte oposição aos comunistas», mas que «desde então não fez 

nada».107 

Segundo a imprensa norte-americana do período um dos resultados concretos 

desta coordenação entre os dois lados do Atlântico revelou-se justamente ao nível do 

financiamento das forças partidárias que se opunham ao PCP. Assim, como já foi 

aflorado anteriormente, a 25 de Setembro de 1975, o The New York Times noticiou que, 

«segundo quatro fontes oficiais em Washington», na «sequência da Cimeira da NATO 

em Bruxelas, a 30 de Maio», os EUA decidiram auxiliar «o PS e outros partidos não 

comunistas», sendo «os fundos canalizados pela CIA através de partidos e sindicatos 

socialistas da Europa Ocidental»; de acordo com o periódico, a ajuda de Washington 

ascendia a «vários milhões de dólares nos últimos meses» e destinava-se a 

contrabalançar o apoio dado pela URSS e os seus aliados leste-europeus ao PCP desde 

Abril de 1974, cujo montante se estimava que variasse entre 50 a 100 milhões de 

dólares. Ainda segundo duas das «fontes oficiais» ouvidas pelo jornal, «os sindicatos 

europeus ocidentais estavam a fornecer pequenas armas e munições aos socialistas 

portugueses», enquanto «os comunistas tinham sido previamente armados por 

Moscovo».108 

 Esta informação divulgada pelo The New York Times foi posteriormente 

confirmada pelo responsável do Departamento de Estado para Assuntos Europeus, 

Arhtur Hartman, que não só revelou ter sido pessoalmente instruído para manter uma 

ligação permanente com a Europa Ocidental durante o auge da revolução portuguesa, 

como confessou que Washington usou os canais europeus estabelecidos para apoiar as 

forças “democráticas” portuguesas, sobretudo através da Internacional Socialista.109 

Frank Carlucci, por seu lado, destacou a articulação entre as Embaixadas dos EUA e da 

RFA em Lisboa e desvendou que pediu aos alemães «para fornecerem ajuda ao PS» 

dentro da estratégia de «envolver o máximo possível a Europa na situação 

portuguesa».110 

 Outro campo onde a coordenação entre os Estados Unidos e a Europa Ocidental 

se fez notar foi no apoio económico ao VI Governo Provisório que tomou posse a 19 de 

Setembro sob a chefia de Pinheiro de Azevedo e tendo por base a proporcionalidade 
                                                 
107Memorandum of Conversation, September 24, 1975, NA, SDR, Entry 5339, Caixa 12 
108The New York Times, September 25, 1975 
109Entrevista a Arthur Hartman, Washington D.C, 10.3.2006 
110Entrevista a Frank Carlucci, Washington D.C, 26.10.2003 
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política resultante das eleições para a Assembleia Constituinte, o que veio consagrar o 

princípio da legitimidade eleitoral em sobreposição ao da legitimidade revolucionária. 

Nesse sentido, o PS obtinha uma clara supremacia no novo executivo, com quatro 

ministros e o controle das importantes pastas das Finanças (Salgado Zenha), 

Agricultura e Pescas (Lopes Cardoso), Comércio Externo (Jorge Campinos) e ainda os 

Transportes e Comunicações (Walter Gomes Rosa). O PPD ficava com dois 

ministérios, o Comércio Interno (Magalhães Mota) e os Assuntos Sociais (Sá Borges). 

Já o PCP era praticamente afastado, cabendo-lhe apenas a pasta do Equipamento Social 

e Ambiente (Veiga de Oliveira). Quanto aos ministérios reservados aos militares, os 

“moderados” conseguiam clara maioria, com os Negócios Estrangeiros (Melo 

Antunes), a Cooperação (Vítor Crespo) a Educação e Investigação Científica (Vítor 

Alves), a Administração Interna (Vasco de Almeida e Costa) e o Trabalho (Tomás 

Rosa). Finalmente, as personalidades independentes que integravam o gabinete eram 

próximas dos socialistas.111  

 A composição do VI Governo Provisório era claramente aceitável para os 

Estados Unidos, bem como para a Europa Ocidental. De acordo com a avaliação da 

CIA, o executivo liderado por Pinheiro de Azevedo era «dominado por militares anti-

comunistas e representantes dos partidos democráticos (…) incluindo quatro socialistas, 

dois populares democráticos e apenas um comunista, correspondendo aproximadamente 

aos resultados das eleições de Abril passado». O PS era visto como o grande 

beneficiado e o mais que provável «responsável pela sua acção», desde logo com «altos 

dirigentes socialistas, como Zenha e Campinos, a ocuparem os ministérios das Finanças 

e do Comércio Externo», mas também «com a nomeação do anterior adjunto de Soares, 

Sá Machado, para o staff do Primeiro-Ministro». Deste modo, a Agência acreditava que 

o gabinete ia «concentrar os seus esforços no estabelecimento de uma política externa 

fortemente pró-ocidental», percepção aumentada pelo facto de o novo ministro dos 

Negócios Estrangeiros, Melo Antunes, «que era anteriormente conhecido por defender 

uma aliança com o “Terceiro Mundo”», agora «reconhecer a necessidade de fortes 

laços com a Europa Ocidental».112 

 

 

                                                 
111Inácia Rezola, O Conselho da Revolução…, ob. cit. pp.761-63; António José Telo, História 
Contemporânea de Portugal…, ob. cit., pp.158-63 
112«European Brief», CIA, Situation Report, s.d. www.foia.cia.gov 
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Quadro 7 

VI Governo Provisório 

(19/9/75 – 23/7/76) 
 

Primeiro-Ministro                                                  Ministro da Defesa Nacional 

Pinheiro de Azevedo (Militar)                                 Pinheiro de Azevedo (militar) 

Ministro dos Negócios Estrangeiros                       Ministro da Cooperação     

 Melo Antunes (Militar)                                            Víctor Crespo (militar) 

Ministro das Finanças                                             Ministro da Educação e Inv. Científica 

Salgado Zenha (PS)                                                    Vítor Alves (militar) 

Ministro da Agricultura e Pescas                             Ministro do Trabalho 

Lopes Cardoso (PS)                                                     Tomás Rosa (militar)                                

Ministro do Comércio Externo                                  Ministro da Justiça 

Jorge Campinos (PS)                                                    João Pinheiro Farinha (ind.) 

Ministro dos Transportes e Comunicações               Ministro da Comunicação Social 

Walter Gomes Rosa (PS)                                              Almeida Santos (ind.) 

Ministro do Comércio Interno                                    Ministro da Indústria e Tecnológia 

Magalhães Mota (PPD)                                                 Marques do Carmo (ind.) 

Ministro dos Assuntos Sociais                                     Ministro da Administração Interna 

 Sá Borges (PPD)                                                          Vasco de Almeida e Costa (militar) 

Ministro do Equipamento Social e Ambiente 

Veiga de Oliveira (PCP) 
 

 Na realidade, o Ocidente não só recebeu favoravelmente o VI Governo 

Provisório, como ao longo de todo o processo da sua formação procurou por diversas 

vias condicionar a sua composição final, destacando-se neste plano os esforços norte-

americanos para afastar o PCP do executivo português. 

A questão das pressões externas no âmbito do processo de constituição do 

gabinete liderado por Pinheiro de Azevedo foi muitas vezes suscitada por alguns 

protagonistas do processo revolucionário, sobretudo pelos situados mais à esquerda do 

panorama político português. Por exemplo, logo em Outubro de 1975, Álvaro Cunhal 

afirmou numa sessão de esclarecimento em Moscavide: «O imperialismo está a impor 

condições que são lesivas da nossa independência nacional. Conhecemos pressões de 

carácter diplomático e económico que foram feitas para a formação do VI Governo 

Provisório. Foram feitas pressões para que a solução fosse uma e não outra. (…) Na 

formação do VI Governo Provisório, nós, os comunistas, entre outras propostas, 
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fizemos a proposta de ficar um comunista como ministro das Finanças. Não foram só as 

forças conservadoras portuguesas que se opuseram a isso».113 

 Segundo os registos actualmente disponíveis, existiu de facto uma pressão 

norte-americana destinada a condicionar a composição final do VI Governo Provisório. 

Logo a 8 de Setembro, numa das habituais reuniões do seu staff do Departamento de 

Estado, Henry Kissinger deixou claro que o seu país não aceitava um executivo de 

coligação, ou seja, com a presença do Partido Comunista:  

«Mr.Hartman: - [Carlos] Fabião, que é o chefe do Exército e supostamente um dos 

líderes dos moderados, está agora a falar de modo mais parecido com o do general 

[Otelo Saraiva de] Carvalho, dizendo que não se deve lidar com os partidos políticos, 

que se devem formar organizações populares de base, procurando ter assim o MFA a 

governar o País e sem os partidos 

Secretary Kissinger: - Mas isso é contra os comunistas? 

Mr.Hartman: - Não propriamente. É contra todos os partidos (…) 

Secretary Kissinger: - Mas vai isso permitir ver-nos livres dos comunistas? 

Mr.Hartman: - Penso que não. (…)os comunistas ainda têm a sua força e vão continuar 

a “jogar” com o Movimento das Forças Armadas (…) 

Secretary Kissinger: - O Carlucci entende a nossa política? Ele entende que nós não 

alinhamos com os europeus na ideia de qualquer Governo de coligação? 

Mr.Hartman: Sim, ele entende isso 

Secretary Kissinger: - E apoia-a? 

Mr.Hartman: - Sim, ele apoia-a 

Secretary Kissinger: - Certo, mas o que é que nos estamos a dizer-lhe? 

Mr.Hartman: - Estamos a dizer-lhe que esta é uma oportunidade para nos livrarmos dos 

comunistas 

Secretary Kissinger: Pode redigir-me uma carta para o Callaghan tornando 

absolutamente evidente que nós somos contra um Governo de coligação e esperamos 

que ele deixe isso claro a Soares?»114  

No dia seguinte, o Secretário de Estado foi ainda mais inequívoco quanto aos 

seus intentos, instruindo Carlucci para pressionar as autoridades portuguesas no sentido 

                                                 
113Álvaro Cunhal, «Intervenção na Sessão de Esclarecimento em Moscavide», 9 de Outubro de 1975, em 
Documentos Políticos do Partido Comunista Português, A Crise Político Militar, Lisboa, Avante!, 1976, 
p.289 
114«The Secretary´s Principals and Regionals Directors Staff Meeting», September 8, 1975, NA, SDR, 
Entry 5177, Caixa 8 
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de as levar a afastar o PCP do VI Governo Provisório. De acordo com o telegrama 

enviado por Kissinger para Lisboa, o Embaixador devia «aproveitar todas as 

oportunidades disponíveis no seus contactos para enfatizar os riscos de qualquer 

coligação que desse aos comunistas um poder político significativo», contando-se entre 

os principais perigos «não só as liberdades política, sindical e de informação», mas 

também «o futuro do relacionamento de Portugal com os Estados Unidos, o Ocidente, 

em geral, e a NATO, em particular».115 

 Na sua resposta, Frank Carlucci deixou claro que ia «fazer todos os possíveis 

para excluir o PCP de qualquer Governo português», acrescentando que «tinha pedido 

um encontro com Soares» e ia «discutir com ele a participação dos comunistas no 

executivo»; porém, acrescentou que «o verdadeiro problema» não era o líder do PS, 

«mas Costa Gomes».116 

 Uma última prova da existência de pressões de Washington para condicionar a 

constituição do gabinete chefiado por Pinheiro de Azevedo pode ser encontrada no 

“recado” transmitido por Mário Soares ao Embaixador norte-americano em Lisboa 

durante a conversa ocorrida 19 de Setembro para discutir a questão do possível 

encontro do Senador McGovern com Álvaro Cunhal durante a visita daquele a Portugal 

e que foi relatada do seguinte modo por Carlucci para o Departamento de Estado: 

«Relembrando-nos que ele, Soares, havia sido o único político proeminente a 

comparecer nas celebrações do 4 de Julho na Embaixada e também de como havia 

cooperado tão bem com os EUA durante as negociações para a formação do Governo, 

questionou-nos se esta era a forma de lhe pagarmos de volta».117 

 Ainda neste âmbito deve ser entendido o facto de só após a posse oficial do 

novo executivo, ou seja, depois de conhecida a sua composição definitiva que traduzia 

praticamente o afastamento dos comunistas, os Estados Unidos e a Europa Ocidental 

terem finalmente feito chegar ao País uma ajuda económica substancial. Assim, a 7 de 

Outubro, a CEE anunciou oficialmente a concessão de um empréstimo a Portugal no 

valor de 187 milhões de dólares atribuído através do Banco Europeu de Investimento a 

uma taxa bonificada. Sintomaticamente, apenas três dias depois, o Departamento de 

                                                 
115«Outgoing Telegram, 214380, September 9, 1975». www.archives.gov/aad/series-description.jsp 
116«Lisbon, 5303, September 10, 1975». www.archives.gov/aad/series-description.jsp 
117«Lisbon, 5370, September 19, 1975». GFL, PCF, Caixa 11 
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Estado tornou público um pacote de auxílio ao Governo português no valor de 85 

milhões de dólares.118 

 Este anúncio simultâneo foi um resultado directo da crescente cooperação entre 

os aliados ocidentais no contexto da transição portuguesa, decorrendo justamente de um 

acordo estabelecido entre Kissinger, Gensher, Callaghan e Sauvgargnes no já referido 

encontro de 24 de Setembro. Isso mesmo foi confirmado numa nota interna de Helmut 

Sonnenfeldt para Arthur Hartman elaborada no dia seguinte à reunião dos ministros dos 

Negócios Estrangeiros: «os nove Estados membros da CEE esperam fazer um anúncio 

relativo à ajuda em Portugal em ligação com a visita de Melo Antunes a Bruxelas a 6 de 

Outubro. O Secretário de Estado concordou que nós vamos coordenar com eles o nosso 

próprio anúncio de auxílio, fazendo-o na mesma altura».119 

 

8.O «Plano de Contingência» americano para a guerra civil portuguesa 

 O período compreendido entre a tomada de posse do VI Governo Provisório e o 

choque militar de 25 de Novembro de 1975 foi dominado pela escalada da crise 

político-militar que conduziu Portugal à beira da guerra civil. 

 A 6 de Novembro, o Departamento de Estado elaborou um plano de 

contingência destinado justamente a preparar a resposta da Administração norte-

americana ao que considerava ser o mais que provável conflito militar no País, 

contemplando entre as várias linhas de actuação possíveis o «fornecimento de 

assistência militar» aos “moderados”.   

 O plano partia da avaliação da situação naquele momento para a previsão dos 

desenvolvimentos mais plausíveis. Assim, para o seu autor, «a contínua crise de 

autoridade do Governo português e a crescente quebra da disciplina militar» conduziam 

à hipótese de «um confronto generalizado» que podia ter várias origens: «uma 

provocação da esquerda (comunista), ou da extrema-esquerda (não comunista), ou da 

direita, ou dos “moderados” contra um executivo orientado mais para a esquerda, ou do 

próprio Governo para tentar restabelecer o seu poder». 

 Independentemente da sua génese, o confronto em Portugal era considerado 

quase inevitável, devendo assemelhar-se a «uma curta guerra civil clássica», ainda que 

não excluindo «contínuas tentativas de encontrar uma solução política negociada», 

                                                 
118Lester Sobel, Portuguese Revolution, 1974-1976, New York, Facts on File, 1976, p.116 
119Memorandum from Helmut Sonnenfeldt To Mr.Hartman, September 25, NA, SDR, Entry 5339, Caixa 
3 
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consistindo sobretudo em «violência esporádica e localizada» pois, «dadas as óbvias 

limitações geográficas e materiais dos potenciais adversários, um estado de conflito 

generalizado não podia manter-se para além de algumas semanas sem o apoio do 

exterior». 

 Em seguida, o documento desenvolvia aquelas que eram consideradas como as 

causas possíveis da conflagração e traçava as linhas de acção que os EUA deviam 

adoptar para cada uma delas. 

 No primeiro caso -uma tentativa do PCP de derrubar o VI Governo Provisório-, 

considerava-se que tal era, à partida, pouco provável pois «os comunistas com um pé 

no executivo e outro na oposição» estavam em larga medida a «reagir a eventos e 

iniciativas de outros actores políticos», sendo «a sua táctica manter a pressão, mas 

movimentar-se cautelosamente e geralmente dentro da estrutura governamental 

existente»; todavia, acrescentava-se que, «se a posição dos comunistas enfraquecer 

ainda mais, por exemplo se saírem do gabinete, ou se o readquirir da autoridade por 

parte do Governo ameaçar a sua posição», podiam «virar-se para greves ou outras 

acções com hipóteses de uma escalada até à violência duradoura». Isto é, ainda que 

uma tomada do poder pela força por parte do partido de Álvaro Cunhal fosse 

considerada pouco plausível, não era inteiramente de excluir, havendo mesmo a 

possibilidade desta ser «apoiada por alguns grupos da extrema-esquerda, ainda que não 

todos», o que precipitaria «uma confrontação armada em Lisboa», primeiro, e «a 

violência política no País inteiro», depois, com os «grupos de direita no exílio a serem 

tentados a tirar vantagens da desordem». 

 Muito mais provável era uma acção da extrema-esquerda, «incluindo os 

elementos radicais do MFA», para derrubar o Governo pois estava «a tornar-se 

crescentemente militante e imprevisível em reacção à tentativa do executivo de 

restaurar a autoridade»; além disso, ela tinha «uma força formidável em Lisboa, 

detendo centenas de militantes armados e fortes apoios em algumas unidades 

militares». No caso de uma acção de força por parte da extrema-esquerda o elemento 

decisivo para o seu sucesso era a posição do PCP, razão pela qual alguns grupos 

radicais estavam a trabalhar «de modo próximo com os comunistas» e iam «quase de 

certeza tentar garantir o seu apoio». A decisão final de Álvaro Cunhal ia depender 

«quase inteiramente da leitura da balança de forças na altura – particularmente entre os 

militares – e da sua capacidade de dominar qualquer Governo da extrema-esquerda», 

contudo, acreditava-se que «os cautelosos comunistas não iam necessariamente apoiar 
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uma acção da esquerda radical mesmo em resposta a um “ataque” do executivo» e, se o 

fizessem, «a aliança táctica resultante ia ser extremamente frágil e muito provavelmente 

de curta duração». Mas mesmo em caso de união entre o PCP e a extrema-esquerda no 

objectivo de derrubar Pinheiro de Azevedo, «o sucesso não era de todo garantido»; ela 

ia certamente precipitar «combates na capital e arredores, envolvendo forças militares e 

paramilitares», provocando em caso de vitória dos radicais em Lisboa «a constituição 

de um Governo alternativo no Porto», com a «maioria do País, possivelmente todo o 

Portugal acima do Tejo, em revolta e leal ao executivo “moderado”». 

 Neste dois primeiros casos, a resposta dos EUA devia ser a mesma: «auxiliar o 

VI Governo Provisório a resistir, podendo: fornecer armas, ou dinheiro para comprar 

armas, e outras formas de assistência militar; conceder ajuda económica para estabilizar 

a posição do executivo “moderado” em qualquer parte do território que controle; 

assumir a liderança na tentativa de convencer os aliados ocidentais a conceder apoio 

económico, diplomático e, se possível, armas (se isso for desejado pelo Governo anti–

comunista); avisar a União Soviética que o apoio ao movimento comunista ou de 

extrema–esquerda em Portugal é inconsistente com a declaração de Helsínquia e a 

détente». 

   Para o Departamento de Estado, o confronto podia ainda ser precipitado por 

uma revolta dos militares anti-comunistas contra um novo executivo mais à esquerda. 

Neste caso, a evolução previsível era a existência de dois Governos em simultâneo: 

«um, “legal”, em Lisboa e outro, rival e anti-comunista (provavelmente com o apoio da 

maioria dos portugueses), em qualquer parte do Norte». A concretizar-se este cenário, 

não havia dúvidas que iam «ser feitos pedidos imediatos de auxílio aos EUA (armas, 

munições, dinheiro, apoio moral)», bem como a «outros países da NATO», por parte do 

gabinete anti-comunista e que estes «deviam ser satisfeitos através dos mesmos meios 

mencionados anteriormente», ou seja, os previstos para o caso de uma tomada do poder 

pelo PCP ou a extrema-esquerda. Washington devia ainda «reconhecer» o Governo 

anti-comunista sedeado no Norte, embora «escolhendo o melhor momento para o fazer 

e, se possível, numa acção concertada com os aliados», condicionado «o apoio oficial a 

esse reconhecimento»; já «a ajuda clandestina não precisava de ser tão condicionada». 

 A última causa contemplada no plano de contingência para a guerra civil 

portuguesa era a tentativa por parte dos grupos de direita de tomar o poder. Todavia, 

«apesar da contínua deterioração da situação em Portugal aumentar esta hipótese», ela 

ia «quase de certeza acabar por falhar» a não ser que contasse «com um apoio 
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estrangeiro esmagador e, particularmente, uma forte assistência da Espanha», o que 

«não era muito provável». Neste caso, mesmo não havendo «objecções a priori a uma 

tomada do poder pelas forças conservadoras ou por Spínola», Washington devia «evitar 

qualquer identificação com este tipo de acção» pois ela «ia muito provavelmente 

empurrar os militares “moderados” para os “braços” da esquerda»; de resto, a 

Administração Ford devia mesmo estar «preparada para responder positivamente ao 

pedido de ajuda do VI Governo Provisório em caso de um ataque perpetrado pela 

direita». 

 A parte final do plano elaborado por Helmut Sonnenfeldt a pedido de Henry 

Kissinger era consagrada às medidas que os Estados Unidos deviam adoptar de 

imediato pois «as hipóteses de um confronto generalizado em Portugal não eram tão 

remotas» que se devesse «esperar até acontecer alguma coisa». Assim, recomendava-se 

ao governo norte-americano: «1.Estabelecer consultas com os aliados europeus e a 

Espanha sobre as contingências discutidas neste plano e tentar alcançar um acordo com 

eles sobre uma resposta concertada a cada uma das linhas de actuação indicadas. Tanto 

quanto possível, desejamos que eles assumam a liderança na concessão de ajuda de 

todo o tipo a um Governo português legítimo atacado pela esquerda. 2.Deve ser 

possível, de preferência após consultas com o executivo português, mas mesmo na 

ausência destas, examinar que assistência militar podemos dar dentro desta 

contingência. 3.Se os comunistas portugueses parecerem estar a movimentar-se para 

um desafio aberto ao Governo, podemos considerar que passos prévios devem ser 

adoptados junto da União Soviética para minimizar o seu apoio a tal iniciativa».120 

   Na base desta engrenagem para a guerra civil em Portugal esteve uma dupla 

dinâmica que em rigor se iniciou imediatamente após a reunião de Tancos. De um lado, 

a contra-ofensiva da extrema-esquerda civil e militar, à qual se juntou tacticamente o 

PCP, destinada a reverter a correlação de forças resultante da Assembleia do MFA de 5 

de Setembro e confirmada na composição do executivo liderado por Pinheiro de 

Azevedo, recorrendo para tal à tentativa de destruição da hierarquia tradicional das 

Forças Armadas, à desestabilização da situação político-militar e económica, ao boicote 

das acções do gabinete provisório e à agitação nas ruas. Do outro, acção do «Grupo dos 

Nove», com o apoio da maioria dos oficiais “moderados”, bem como dos mais 

“conservadores”, dos partidos políticos “democráticos” e de um conjunto difuso de 

                                                 
120Memorandum from Helmut Sonnenfeldt forThe Secretary, November 6, 1975, NA, SDR, Entry 5339, 
Caixa 3 
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forças sociais, com destaque para a Igreja Católica, que procurou não só consolidar a 

supremacia alcançada em Tancos, como eliminar o potencial militar dos seus 

adversários “radicais”, através de provocações sucessivas destinas a forçar uma acção 

armada precipitada destes últimos.121  

Logo a 6 de Setembro surgiram os Soldados Unidos Vencerão (SUV), uma 

criação da extrema-esquerda, nomeadamente do PRP/BR, mas que contou nas suas 

acções com o apoio do PCP, e cujo objectivo último foi traçado na Conferência de 

Imprensa destinada a anunciar publicamente o seu nascimento: «destruir o exército 

burguês, criando o braço armado dos trabalhadores».122 Neste sentido, os SUV 

realizaram grandes manifestações nas áreas onde estavam organizadas as principais 

regiões militares, em especial no Porto e em Lisboa, bem como na cintura industrial da 

capital e no Alentejo, ou seja nas zonas de penetração dos comunistas, o que 

denunciava a associação do partido de Álvaro Cunhal a esta organização.123 

 De resto, por esta ocasião, o próprio Álvaro Cunhal anunciou publicamente a 

alteração táctica do PCP no sentido de uma aproximação à extrema-esquerda, fazendo-

o no discurso proferido no comício do partido no Campo Pequeno, a 16 de Setembro, 

ainda que de modo cauteloso. Afirmou ele: «O movimento popular revolucionário tem 

cada vez mais elevado papel a desempenhar. A unidade de acção de todos aqueles que 

querem impedir o regresso do fascismo e defender as liberdades e as outras grandes 

conquistas da Revolução é um factor essencial da vitória. (…) Estamos sinceramente 

interessados em reforçar os laços e as formas de unidade de acção com partidos e 

agrupamentos de esquerda voltados para a acção revolucionária»; e concluiu, numa 

clara satisfação das reivindicações clássicas da esquerda radical civil e militar: 

«Estamos sinceramente interessados em promover, fortalecer e apoiar os organismos 

                                                 
121 António José Telo, História Contemporânea de Portugal…, ob. cit., pp.158-69 
122Avelino Rodrigues, Césario Borga, Mário Cardoso, Abril nos Quartéis de Novembro…, ob. cit., p.247 
123Sobre a associação do Partido Comunista aos SUV, esreveu Josep Sánchez Cervelló: «É claro que o 
apoio do PCP aos SUV nunca foi explícito. Tratou-se de um trunfo para garantir que os seus oponentes 
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Sánchez Cervelló, A Revolução Portuguesa…, ob. cit., p.248 
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unitários de base, como comissões de trabalhadores, comissões de moradores, 

comissões de vigilância e assembleias populares».124 

 A 12 de Setembro foi a vez do «Grupo dos Nove» agir e, dentro da sua linha 

estratégica de controlo da Região Militar Norte com vista ao estabelecimento nesse 

ponto do País do seu quartel-general em caso de consumação da “Comuna de Lisboa”, 

provocou o afastamento de Eurico Corvacho do comando da RMN, substituindo-o por 

Pires Veloso, utilizando como pretexto a decisão de algumas das suas principais 

unidades militares de se desligarem daquela região e colocarem-se sob o comando da 

RMC, comandada por Franco Charais. A importância desta «manobra» arquitectada por 

Sousa e Castro foi destacada para Washington por Frank Carlucci para quem «a 

substituição de Corvacho por Veloso era outro indicador da crescente força dos anti-

comunistas» e um «passo positivo no esforço de restaurar a disciplina militar», sendo 

«apoiada pela maioria dos comandantes militares daquela região».125 

 A extrema-esquerda reagiu de imediato: desde logo, promovendo a contestação 

a Pires Veloso nas unidades da RMN, com destaque para o seu papel na insubordinação 

do CICAP e do RASP, num processo que conheceu o seu auge no início do mês de 

Outubro; depois procurando demonstrar a sua força através de grandes manifestações 

nas ruas do País, utilizando como ponta de lança os SUV. E a 21 de Setembro, com o 

apoio da esquerda radical e a cobertura do PCP, iniciou-se uma jornada de luta dos 

Deficientes das Forças Armadas que se prolongou por cerca de uma semana e 

compreendeu acções extremas, como a ocupação das estações de rádio, da ponte 25 de 

Abril, da autoestrada de acesso a Lisboa, da linha de caminho de ferro do Estoril e o 

cerco ao Palácio de S.Bento, seguido da tentativa de sequestro do Governo. 

 Na sequência desta crescente radicalização, a 27 de Setembro a UDP convocou 

os seus militantes para uma acção de protesto contra a execução de cinco nacionalistas 

bascos pelo regime de Franco, à qual se juntaram elementos “esquerdistas” 

estrangeiros, que culminou no assalto e destruição da Embaixada de Espanha em 

Lisboa, bem como dos seus consulados na capital, no Porto e em Évora.126 Não 

obstante as ordens dadas por Costa Gomes ao COPCON para que protegesse a 

representação diplomática espanhola, as forças deste comando operacional recusaram-
                                                 
124Álvaro Cunhal, «Discurso no Comício do PCP na Praça do Campo Pequeno», 16 de Setembro de 
1975, em Documentos Políticos do Partido Comunista Português, A Crise Político Militar, Lisboa, 
Avante!, 1976, pp.211-12 
125«Lisbon, 5399, September 13, 1975». www.archives.gov/aad/series-description.jsp; José Gomes Mota, 
A Resistência…, ob. cit. pp.157-58 
126«Lisbon, 5698, September 27, 1975». www.archives.gov/aad/series-description.jsp 
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se a obedecer ao Presidente da República, num acto que adquiriu grande repercussão 

interna e externa enquanto mais uma demonstração do clima de destruição da disciplina 

militar e da ordem pública em Portugal. Além disso, temeu-se uma reacção violenta por 

parte de Madrid, tendo circulado informações sobre a existência de planos para uma 

invasão do País por forças espanholas, mas que acabaram por não se confirmar, tendo o 

governo de Franco optado por uma «resposta moderada» para evitar prejudicar os 

avanços conseguidos em Lisboa pelo “Grupo dos Nove”.127    

 Seis dias depois ocorreram novos desenvolvimentos na luta decisiva pelo 

controlo da Região Militar Norte com o início do chamado “caso CICAP-RASP” na 

sequência da decisão de Pires Veloso de encerrar o Centro de Instrução de Condutores-

Auto do Porto (CICAP) por este se ter oposto à transferência de vários dos seus 

militares para outras unidades. A resposta dos soldados foi imediata, realizando uma 

manifestação nas ruas do Porto, com o apoio dos SUV, ocupando o Regimento de 

Artilharia da Serra do Pilar (RASP), que se solidarizou com a sua luta, e exigindo a 

demissão do comandante da RMN. O braço de ferro prolongou-se por mais de uma 

semana e estendeu-se ao campo civil, com o PPD e o PS a organizarem contra-

manifestações de apoio a Pires Veloso durante as quais se verificaram confrontos 

violentos com elementos da extrema-esquerda.128 

 Ainda no âmbito da estratégia dos «Nove» de conquistar posições no seio das 

Forças Armadas, “provocando” assim os seus adversários, a 9 de Outubro foi criado o 

Agrupamento Militar de Intervenção (AMI) nos termos da proposta apresentada ainda 

em Setembro por Pinheiro de Azevedo ao Conselho da Revolução onde defendia que 

era fundamental «prover o Governo dos indispensáveis meios para o exercício da 

autoridade», dada a «gravidade da presente situação político-militar»; ainda de acordo 

com o proposto pelo Primeiro-Ministro, o AMI ficava «na dependência directa do 

Presidente da República e CEMGFA», sendo «composto por tropas dos comandos, dos 

pára-quedistas e dos fuzileiros e ainda por alguns destacamentos de forças 

regulares».129 Como sublinhou Frank Carlucci para Washigton, o AMI era «um 

segundo COPCON», logo destinado a diluir o poder deste comando e de Otelo Saraiva 

                                                 
127«Lisbon, 5720, September 29, 1975». www.archives.gov/aad/series-description.jsp 
128Avelino Rodrigues, Cesário Borga, Mário Cardoso, Abril nos Quartéis de Novembro…, ob. cit., 
pp.133-34 
129Maria Inácia Rezola, O Conselho da Revolução…, ob.cit., p.788 
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de Carvalho, sendo claro que ia «assumir o papel principal na manutenção da ordem 

pública».130 

O AMI acabou por ter um tempo curto de vida, sendo dissolvido em Novembro 

a seguir aos incidentes da Rádio Renascença, porém, representou uma importante 

ameaça militar aos intentos revolucionários da extrema-esquerda e do PCP e, logo, 

contribuiu para uma ainda maior escalada da contra-ofensiva destes. Compreendendo 

correctamente a nova equação introduzida pela criação do Agrupamento Militar de 

Intervenção, no próprio dia do seu nascimento oficial, Álvaro Cunhal aproveitou uma 

sessão de esclarecimento em Moscavide para abrir novamente a porta aos grupos 

colocados à esquerda dos comunistas; afirmou ele: «Na FUR houve alguns grupos que 

quiseram impor uma disciplina ao próprio Partido Comunista. Isso não nos servia. Não 

nos servia uma situação dessas. Apesar disso não fomos nós que dissemos: não 

queremos a colaboração convosco. E temos relações com quase todos que neste 

momento estão na FUR. Estamos muito interessados em desenvolver as relações com 

todos eles. (…) A vitória da nossa revolução exige unidade, a cooperação estreita de 

forças revolucionárias, exige uma aliança larga de forças sociais e políticas interessadas 

nas defesas das liberdades e na defesa das conquistas da revolução, a fim de 

encaminhar Portugal para o socialismo. Não é o isolamento da vanguarda, neste caso do 

Partido Comunista, que conduzirá à vitória final da Revolução Portuguesa. Não 

estamos portanto voltados para o isolamento. Estamos voltados para uma política de 

alianças e pensamos que essa política de alianças deve ir até àquelas forças que possam 

estar interessadas em cooperar connosco e com outras forças revolucionárias com uma 

plataforma comum, na defesa do essencial no caminho para a construção deste regime 

democrático e na construção do socialismo de amanhã».131 

 Certo era que a balança de poderes político-militar estava crescentemente a 

oscilar a favor dos “moderados”, forçando assim os comunistas e a extrema-esquerda a 

intensificarem a sua luta, sob pena de verem a sua revolução irremediavelmente 

perdida. Nesta lógica, a partir de finais de Outubro assistiu-se à precipitação da situação 

em direcção ao choque militar através de uma sucessão de acontecimentos que 

culminou no 25 de Novembro.  
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 A 21 de Outubro, realizou-se uma manifestação de apoio à comissão de 

trabalhadores da Rádio Renascença que desfilou até à Buraca, assaltou os seus 

emissores e colocou-a de novo em antena como porta-voz da “esquerda 

revolucionária”. Tratou-se de um desafio directo ao VI Governo Provisório, que seis 

dias antes tinha decidido selar os estúdios da RR, e que esteve na base da decisão de 

Pinheiro de Azevedo de ordenar aos pára-quedistas a destruição dos emissores da rádio 

católica, acto consensualmente considerado a causa próxima do 25 de Novembro. 

  Na realidade, a 7 de Novembro, 60 elementos do Batalhão Especial de Tropas 

Pára-quedistas, pertencentes ao AMI, destruíram com engenhos explosivos o emissor 

da Buraca da Rádio Renascença, desencadeando a rebelião entre os sargentos e praças 

utilizados na operação e a agitação generalizada naquele ramo das Forças Armadas. 

Logo no dia seguinte, cerca de dois mil pára-quedistas pediram para ser colocados sob 

as ordens do COPCON. Trinta e seis horas depois, 123 dos 124 oficiais abandonaram a 

Base-Escola de Tancos protestando contra «a degradação das instituições militares» e 

apresentaram-se no Estado-Maior da Força Aérea. A 11 de Novembro os praças e 

sargentos reagiram aumentando a contestação e garantindo o apoio de Otelo Saraiva de 

Carvalho, que lhes prometeu o fornecimento de armamento pesado. E seis dias depois, 

Morais e Silva decidiu passar 1200 pára-quedistas de Tancos à licença ilimitada, 

primeiro, e à disponibilidade, depois, precipitando assim a decisão destes em avançar 

para um golpe militar.132  

 De resto, por esta ocasião, começaram a chegar a Washington informações 

recorrentes sobre a iminência de um golpe de Estado em Portugal. Um dia antes da 

operação dos pára-quedistas na Rádio Renascença, Kissinger informou o seu 

Embaixador em Lisboa que tinha recebido diversos relatórios dos serviços secretos que 

apontavam para movimentações por parte da direita e da esquerda com vista à execução 

de uma acção armada antes de 11 de Novembro, dia da proclamação da independência 

de Angola. Em concreto sabia-se que «elementos militares liderados pela Força Aérea 

estavam a preparar-se para agir contra a extrema-esquerda» e que esta última estava «a 

mobilizar-se activamente para prevenir ou reagir a uma acção da direita»; além disso, 

havia a confirmação de que «Spínola e a sua entourage tinham partido do Brasil para a 

Europa» o que, paradoxalmente, dava maior crédito à primeira possibilidade, isto é, de 

um golpe perpetrado pelas forças anti-comunistas.133 
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 Na resposta enviada para o Departamento de Estado a 7 de Novembro, Frank 

Carlucci comentou que «os equilíbrios das forças políticas internas e o estado de 

prontidão do Governo português muito provavelmente desencorajavam quer a 

esquerda, quer a direita, de tentarem um golpe neste momento», porém, acrescentou: 

«face ao nervosismo e tensão extremos, uma acção aventureira de ambos os lados não 

podia ser totalmente posta de lado», ainda que estivesse condenada «a uma vida curta e 

ao insucesso».134 

Na lógica da radicalização definitiva da situação portuguesa, em plena 

contestação dos pára-quedistas iniciou-se uma greve dos trabalhadores da construção 

civil que culminou no dia 12 de Novembro numa grande manifestação junto ao Palácio 

de São Bento e no sequestro da Assembleia Constituinte e do Primeiro-Ministro. 

Segundo as informações recebidas na Embaixada dos EUA tratou-se de uma 

demonstração de força liderada pelo PCP com o objectivo de derrubar o VI Governo 

Provisório, dentro da estratégia comunista de aumentar a pressão sobre Pinheiro de 

Azevedo com vista à formação de um novo executivo provisório.135 

Efectivamente, no dia seguinte o Comité Central do partido liderado por Álvaro 

Cunhal emitiu uma nota pública defendendo os protestos dos trabalhadores. Contudo, 

condenou o sequestro da Constituinte e do Governo, deixando perceber que, embora os 

comunistas estivessem por detrás da organização do evento de 12 de Novembro, não o 

controlavam por completo, dada a acção desenvolvida pela extrema-esquerda. Dizia a 

nota: «O PCP saúda os valentes trabalhadores da construção civil que travam neste 

momento uma dura luta à escala nacional, em defesa das suas justas reivindicações. 

Pela sua combatividade e firmeza, a luta dos trabalhadores da construção civil insere-se 

na marcha do progresso que dá à classe operária um papel de vanguarda na 

consolidação e defesa das liberdades conquistadas com o 25 de Abril. (…) Apoiando a 

manifestação e a concentração de S. Bento, o PCP discorda, porém, do sequestro dos 

deputados da Assembleia Constituinte e do Primeiro–Ministro. O PCP (…) entende que 

o sequestro não é forma de luta que favoreça os trabalhadores, prestando-se, além do 

mais, a provocações de toda a ordem por parte dos inimigos dos trabalhadores, como a 

prática está a demonstrar».136 
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 Na sequência do sequestro da Constituinte e do Governo, e perante as 

informações de que ia ser tentado um golpe pelo PCP e a extrema-esquerda após a 

manifestação agendada para o dia 16 no Terreiro do Paço, PS, PPD e CDS decidiram 

transferir as suas direcções e respectivos deputados para o Porto a fim de, a partir daí, 

lançarem o contra-ataque no caso das forças revolucionárias concretizarem a “Comuna 

de Lisboa”. Assim, de 14 a 17 de Novembro, os partidos políticos “democráticos” 

estabelecerem os seus quartéis-generais na cidade invicta sob a protecção da Região 

Militar Norte comandada por «um amigo bem determinado», Pires Veloso, em 

concertação com o “Grupo dos Nove” e com os serviços secretos ocidentais, tudo 

dentro do plano de transferência para o Norte dos órgãos de soberania em caso de 

tomada do poder na capital pelos comunistas.137 Como contou o próprio Mário Soares a 

este respeito: «O PS estava concertado com os militares e alguns serviços secretos 

estrangeiros que sabíamos que nos apoiariam em caso de necessidade, especialmente os 

serviços secretos britânicos».138   

 No dia previsto, realizou-se a manifestação conjunta do PCP e da extrema-

esquerda no Terreiro do Paço contra o VI Governo Provisório, mas apesar da sua 

grande dimensão – cerca de 200 mil pessoas – não se confirmaram as informações de 

uma acção de força para a tomada do poder em Lisboa. De resto, nas vésperas deste 

acontecimento Álvaro Cunhal alertava contra «acções precipitadas» e mostrava 

disponibilidade para negociar, afirmando num discurso no Mercado do Povo, em 

Belém: «A prevenção contra as provocações exige não só vigilância contra as 

actividades da reacção, mas também vigilância, e particular vigilância, em relação a 

elementos mais impacientes, a elementos politicamente mais nervosos, a elementos que 

julgam que num dia podem resolver e realizar tarefas para as quais se necessita, por 

vezes, de um tempo mais vasto, e que com acções precipitadas, por vezes com uma 

acção que pretende obter a vitória num só dia, podem ser fácil presa dos provocadores 

que estão por trás, que os podem lançar ou animar a actos que se confundem com actos 

provocatórios. (…) É por isso que nós insistimos que, na situação actual, é necessário 

procurar e apontar uma solução política e, no entender do Partido Comunista Português, 

essa solução política ao nível dos órgãos de poder passa por um esforço de reunificação 

e de reaproximação das tendências revolucionárias do MFA, para o reforço das suas 
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estruturas superiores, com uma representação mais forte das tendências revolucionárias 

no próprio Conselho da Revolução».139 

 No dia anterior à manifestação no Terreiro do Paço, os «Nove» reuniram-se pela 

última vez antes do 25 de Novembro e decidiram agir. No encontro realizado nas 

Laranjeiras e que contou com a presença dos subscritores do documento elaborado por 

Melo Antunes, dos chamados “operacionais”, como Ramalho Eanes, Loureiro dos 

Santos e Tomé Pinto, do comandante do Regimento de Comandos da Amadora e de 

quase todos os responsáveis pelas Bases Aéreas, foi decidido reforçar a posição militar 

do grupo, disciplinar a actividade da Comunicação Social e afastar Otelo Saraiva de 

Carvalho do comando da RML, substituindo-o por Vasco Lourenço.140 

 Estas decisões foram apresentadas a Costa Gomes que, porém, recusou aceitar a 

nomeação de Vasco Lourenço para o lugar até então ocupado por Otelo. Face às 

resistências do Presidente da República, os «Nove», em articulação com os partidos 

“democráticos” representados no executivo liderado por Pinheiro de Azevedo, 

apresentaram-lhe um verdadeiro ultimato: até que o comandante da Região Militar de 

Lisboa e do COPCON fosse afastado, o Governo Provisório auto-suspendia as suas 

funções. 

 Apesar do carácter invulgar da decisão, ela foi não só elogiada em Washington, 

como activamente apoiada. Num memorando elaborado para Kissinger a 21 de 

Novembro, o Secretário de Estado adjunto interino, Lowenstein, considerou-a como a 

única forma de «provocar Costa Gomes a assumir algum tipo de acção» e, embora 

resultando «mais de frustração do que de força», era «um passo na direcção certa». 

Face a esta avaliação, foram propostas, e aprovadas, três recomendações relativas à 

acção a tomar pelos EUA: «1.Instruir Carlucci para expressar o encorajamento e o forte 

apoio dos EUA a Pinheiro de Azevedo; 2.Instruir a Embaixada em Paris para fazer uma 

abordagem ao Governo francês instando-o a levar a cabo uma démarche em Lisboa no 

sentido de transmitir o apoio da França a Pinheiro de Azevedo; 3.Instruir as 

Embaixadas em Londres, Paris e Bona para instarem o executivo anfitrião a diligenciar 

no Conselho de Roma uma démarche italiana junto de Pinheiro de Azevedo – 

semelhante à nossa – em nome da Comunidade Europeia».141 E nesse mesmo dia, o 
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Departamento de Estado enviou um telegrama para Lisboa, Paris, Londres e Roma com 

uma mensagem muito clara: «os EUA vão fazer tudo o que puderem para apoiar o 

Governo de Pinheiro de Azevedo».142 

 A 20 de Novembro foi dado o passo final para o choque militar com a decisão 

do Conselho da Revolução de afastar Otelo Saraiva de Carvalho da RML e substitui-lo 

por Vasco Lourenço; como moeda de troca, extinguia-se o AMI e propunha-se 

equacionar a remodelação do Governo Provisório. A partir daqui os acontecimentos 

sucedem-se a um ritmo vertiginoso: no dia seguinte, o COPCON reúne-se no Alto do 

Duque e a maioria das unidades militares presentes recusa-se a acatar as ordens do CR 

e solidariza-se com a luta dos pára-quedistas; menos de vinte e quatro horas depois, o 

Regimento de Comandos transmite a Costa Gomes que não aceita continuar integrado 

no COPCON e exige ficar na dependência directa do CEMGFA; em simultâneo, os 123 

oficiais pára-quedistas que tinham abandonado Tancos concentram-se em Cortegaça 

para onde deslocam sete aviões e três helicópteros; finalmente, no dia 24, o Conselho 

da Revolução reiterou a sua decisão de afastar Otelo da Região Militar de Lisboa e 

nomear para o seu lugar Vasco Lourenço, forçando Costa Gomes a aceitá-la.  

Às quatro da manhã de 25 de Novembro de 1975, a Presidência da República 

divulgou o seguinte comunicado: «repudiando-se as sucessivas e inadmissíveis 

interferências de forças político-partidárias, sindicatos e mesmo entidades civis isoladas 

nas decisões militares tomadas por vários escalões da hierarquia das Forças Armadas, 

sobretudo as que revestem formas de contestação de figuras militares, anuncia-se que 

Sua Exa. o Presidente da República e Chefe do Estado–Maior das Forças Armadas, 

ouvido o Conselho da Revolução, decidiu manter a nomeação do Sr. Capitão Vasco 

Correia Lourenço para Comandante da Região Militar de Lisboa conforme decisão da 

reunião de 20 de Novembro do CR».143 

 

9.O 25 de Novembro e o «Plano Callaghan» 

 O confronto militar de 25 de Novembro de 1975 permanece ainda hoje um dos 

momentos mais controversos da transição democrática portuguesa, sendo muito difícil 

elaborar respostas para os acontecimentos ocorridos à luz da documentação e dos 

testemunhos actualmente disponíveis. Como referiu a historiadora Maria Inácia Rezola: 

«(...) as opiniões dividem-se quanto a uma multiplicidade de questões, de cuja resposta 

                                                 
142Ibidem 
143Maria Inácia Rezola, O Conselho da Revolução…, ob. cit., p.877 
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depende, em última análise, a clarificação deste “episódio”: quem deu a ordem de saída 

aos paras? Estamos perante uma tentativa de golpe de Estado ou uma acção provocada 

para clarificação da situação político–militar? Quantos planos militares existiram? 

Como explicar o comportamento de Otelo? E do PCP? Etc… O “problema” do 25 de 

Novembro, continua, portanto em aberto».144 

 Procurando ordenar a multiplicidade de dados existentes, começamos por traçar 

o quadro dos principais factos relativamente aos quais existe actualmente algum 

consenso. 

  As movimentações militares começaram na madrugada de 25 de Novembro 

com a ocupação das bases aéreas de Tancos, Monte Real, Montijo e do Estado-Maior 

da Força Aérea pelos pára-quedistas da Base-Escola, numa reacção às decisões tomadas 

pelo Conselho da Revolução nessa noite, nomeadamente a substituição de Otelo 

Saraiva de Carvalho no comando da Região Militar de Lisboa. Às 6 horas, o RALIS 

tomou posições nos acessos ao Aeroporto e à auto-estrada do Norte, assim como na 

zona de Beirolas, enquanto, em simultâneo, tropas da EPAM ocuparam o estúdio da 

RTP no Lumiar e as portagens da auto-estrada do Norte e o SDCI foi posto em estado 

de alerta. Uma hora depois, sessenta e cinco pára-quedistas da Companhia 121, do 

Lumiar, ocuparam a 1ª Região Aérea de Monsanto, prendendo o seu comandante, Pinho 

Freire. 

 Apesar de detido, Pinho Freire conseguiu contactar pelo telefone Morais e Silva 

e a Presidência da República, activando os mecanismos de defesa previamente 

estudados pelo sector militar do «Grupo dos Nove» e que passavam, num primeiro 

momento, pela concentração dos pára-quedistas fiéis em Cortegaça. Iniciava-se assim a 

resposta dos “moderados”.145 

 Às 9 horas, o Presidente da República convocou para Belém uma reunião de 

emergência do Conselho da Revolução com os comandos militares. Pouco depois, num 

acto crucial, foi emitida em seu nome uma nota oficiosa do EMGFA que confirmou os 

acontecimentos, considerou que a rebelião ultrapassava a mera contestação a Morais e 

Silva e a Pinho Freire e avisou os rebeldes de que ia ser usada a força contra eles, 

legitimando assim a actuação do grupo operacional liderado por Ramalho Eanes. E, 

entre as 14 e as 16.30 horas, Costa Gomes tomou outras três decisões fundamentais: 

primeiro, exigiu a presença de Otelo em Belém; depois, instalou no Palácio presidencial 

                                                 
144Idem, p.878 
145Avelino Rodrigues, Césario Borga, Mário Cardoso, Abril nos Quartéis de Novembro…, ob. cit., p.143 
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um posto de comando sob a sua direcção; finalmente, decretou o estado de sítio na 

região de Lisboa. 

 Em paralelo, os «Nove» estabeleceram o seu próprio posto operacional na 

Amadora, sob a direcção de Ramalho Eanes, ao mesmo tempo que alguns dos seus 

elementos, como Loureiro dos Santos e Aventino Teixeira permaneceram junto de 

Costa Gomes para “enquadrar” a sua actuação. A partir da Amadora são ordenadas 

várias operações levadas a cabo pelo Regimento de Comandos, como os ataques ao 

BETP, ao RPM, ao RAC, ao RALIS e à EPAM, sempre precedidas de mensagens rádio 

que as anunciavam em nome do Presidente da República.  

 Às 16.30 horas as forças sublevadas reagiram à resposta dos “moderados”, 

procurando captar a adesão de outras unidades militares e da população através da 

difusão de um comunicado onde, em nome da «defesa das classes exploradas do País» e 

da «recuperação do processo revolucionário», explicitavam e justificavam as suas 

decisões: «1 – Ocupar revolucionariamente as unidades onde a repressão fascista dos 

oficiais sobre os nossos camaradas os impedia de se expressarem livremente e de se 

porem abertamente, como é seu desejo, ao lado dos seus irmãos trabalhadores. A 

operação decorreu na melhor disciplina revolucionária, não havendo a lamentar 

qualquer incidente. 2 – Como corolário desta acção, e para que de uma vez para sempre 

a Força Aérea se possa colocar decidida e irrevogavelmente ao serviço da revolução 

socialista, demitem o chefe do Estado-Maior da Força Aérea, general graduado Morais 

da Silva; o comandante da Primeira Região Aérea, general graduado Pinho Freire; os 

conselheiros do Conselho da Revolução tenente-coronel Costa Neves e major Canto e 

Castro. 3 – Passam a assumir as funções de comandantes das unidades, 

provisoriamente, oficiais da confiança dos sargentos e soldados, até nova 

nomeação».146 

Quase em simultâneo, tropas da PM e do COPCON ocuparam a Emissora 

Nacional, a partir da qual fizeram apelos à revolução em nome de Otelo e do poder 

popular, ao mesmo tempo que Duran Clemente incitava na RTP à mobilização de 

massas junto dos quartéis e das estações de rádio e televisão; ainda por esta altura, o 

SDCI distribuía armas a civis, o Sindicato dos Operários Metalúrgicos fazia um apelo à 

greve e Varela Gomes tentava assumir no COPCON a direcção das operações. 

                                                 
146Avelino Rodrigues, Césario Borga, Mário Cardoso, Portugal Depois de Abril…, ob. cit., p.274 
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 Estavam assim em curso os três eixos operacionais decisivos das forças que 

iniciaram o 25 de Novembro: a acção de importantes unidades militares da região de 

Lisboa - pára-quedistas de Tancos, RALIS, EPAM, COPCON, PM e SDCI; a tentativa 

de controlo dos meios de comunicação social – Emissora Nacional e RTP; os apelos à 

mobilização popular junto dos quartéis. Porém, para o sucesso da operação era crucial 

garantir efectivamente a adesão popular, bem como mobilizar os fuzileiros. 

Neste plano, a acção de Costa Gomes foi uma vez mais decisiva para o resultado 

final do confronto militar. Primeiro, enviando Rosa Coutinho e Martins Guerreiro ao 

Estado-Maior da Armada e ao Alfeite com o intuito de garantir a fidelidade daquela 

força especial ao comando do Presidente da República. Depois, contactando com 

Álvaro Cunhal e a Intersindical para conseguir a desmobilização dos seus militantes, 

condição sine qua non ao não envolvimento do movimento popular organizado. 

Deste modo, por volta das 19 horas a correlação de forças começou a oscilar 

decisivamente no sentido do «Grupo dos Nove» que garantiu a rendição das tropas que 

ocupavam a 1ª Região Aérea de Monsanto e a aquisição do controlo dos meios de 

comunicação social através da transferência para o Porto das emissões da RTP e da 

Emissora Nacional e o encerramento do Rádio Clube Português. 

A 26 de Novembro começou a normalização da situação. Nessa madrugada, a 

base de Monte Real rendeu-se, os pára-quedistas abandonaram a OTA e Tancos, o 

Conselho da Revolução dissolveu o COPCON e a PM rendeu-se aos comandos da 

Amadora. Já durante a manhã, as forças “moderadas” em Lisboa foram reforçadas por 

tropas da RMN e da RMC que ficaram estacionadas na EPI, em Magra, ao mesmo 

tempo que uma coluna de carros blindados da EPC de Santarém chegava ao Depósito 

de Beirolas, próximo do RALIS. E ao longo do dia foi substituído o comandante dos 

fuzileiros do Forte de Almada, a EPAM regressou à hierarquia da RML e a base do 

Montijo voltou à 1ª Região Aérea. 

Todavia, a situação só ficou resolvida a 27 de Novembro, após o cerco e 

ocupação do COPCON por forças do Regimento de Comandos e as negociações entre 

uma delegação de pára-quedistas da Base-Escola com Costa Gomes e Morais e Silva 

sobre os termos para a normalização daquela unidade.  

A comprovar o sucesso dos «Nove» neste confronto militar, nos dois dias 

seguintes assistiu-se a um conjunto de decisões clarificadoras do novo contexto 

político-militar. Otelo Saraiva de Carvalho e Carlos Fabião foram afastados dos cargos 

de comandante-adjunto do COPCON e CEME, respectivamente, sendo o primeiro 
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substituído por Vasco Lourenço e o segundo por Ramalho Eanes. Souto Cruz foi 

nomeado CEMA, enquanto Rosa Coutinho era forçado a demitir-se de todos os seus 

cargos. São passados mandados de captura contra Varela Gomes e Duran Clemente e 

contra vários dirigentes da LUAR, PRP, MES e FSP. Finalmente, o VI Governo 

Provisório retomou as suas funções.147  

Mas se é actualmente possível traçar um quadro relativamente consensual dos 

principais acontecimentos, já a interpretação dos mesmos é muito mais difícil à luz da 

informação disponível. 

Como referiu a historiadora Maria Inácia Rezola, subsistem desde logo dúvidas 

quanto à questão central de saber se se tratou de um golpe de Estado ou de uma acção 

de alcance mais limitado, sobretudo destinada a clarificar a situação político-militar. E, 

em qualquer caso, permanece ainda por responder se o confronto resultou de um plano 

previamente preparado pela extrema-esquerda, com a direcção ou simples convergência 

do PCP, ou se se tratou da resposta a uma provocação engendrada pelo «Grupo dos 

Nove» e seus aliados.148 

Não cabe no âmbito desta investigação procurar uma interpretação própria para 

o 25 de Novembro; porém importa referir que existem a este respeito duas teses 

principais e opostas. Uma delas pode ser exemplificada pelo testemunho de Mário 

Soares para quem «houve uma tentativa de golpe, animada pela esquerda militar e pelo 

PCP, e uma resposta ou contragolpe da parte do sector democrático, isto é, dos militares 

moderados, “Grupo dos Nove” e PS, liderando um amplo movimento da sociedade 

civil»; ainda de acordo com o líder socialista, «algures na madrugada de 25 para 26 de 

Novembro, Álvaro Cunhal deu ordens para que o PC se retirasse de qualquer das 

movimentações que ocorriam desde a tarde da véspera», ou seja, o Partido Comunista 

apenas recuou à última hora quando percebeu que a correlação de forças lhe era 

desfavorável.149 Já para Álvaro Cunhal, «o 25 de Novembro não foi “a resposta”, o 

“contra-golpe” a um imaginário “golpe comunista” (…) mas um golpe militar contra-

revolucionário, realizado por um vastíssimo e heterogéneo leque de alianças: desde 

fascistas e variadas forças de direita, que tinham como objectivo ilegalizar e reprimir 

violentamente o PCP, o movimento sindical e a esquerda militar, a democratas, que, 
                                                 
147Maria Inácia Rezola, O Conselho da Revolução…, ob. cit, pp.877-85; António José Telo, História 
Contemporânea de Portugal…, ob. cit., p.169-75; Boaventura de Sousa Santos, O Pulsar da 
Revolução…, ob. cit., p.296-304; Avelino Rodrigues, Césario Borga, Mário Cardoso, Abril nos Quartéis 
de Novembro…, ob. cit., pp.142-44 
148Maria Inácia Rezola, O Conselho da Revolução…, ob. cit, p.878 
149Maria João Avillez, Soares…, ob. cit., p.487 
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querendo restabelecer a hierarquia e a estabilidade militar e sendo contrários à acção 

revolucionária do PCP, pretendiam entretanto manter um regime democrático».150 

Curiosamente, a avaliação feita pelos norte-americanos aos acontecimentos do 

25 de Novembro não só tendeu a desvalorizar o seu alcance, não alinhando pela tese do 

golpe de Estado, como reduziu a responsabilidade dos comunistas, concluindo que a 

acção militar era da autoria da extrema-esquerda e que não havia provas de que tivesse 

sido encorajada pelos comunistas. 

  No primeiro telegrama enviado para o Departamento de Estado às 11.33 horas 

da manhã de 25 de Novembro, Carlucci relatou as operações desencadeadas pelos pára-

quedistas de Tancos e, embora escrevendo que naquela altura ainda não era claro se se 

tratava de uma «acção isolada ou coordenada para derrubar o Governo», concluiu que 

«a primeira hipótese era a mais provável». Ainda segundo o Embaixador, o objectivo 

parecia ser «forçar a demissão do CEMFA, Morais e Silva, e do Comandante da Região 

Aérea de Lisboa, Pinho Freire».151 

 Quatro horas mais tarde, Carlucci acrescentou que «a acção dos pára-quedistas 

resultou, numa primeira instância, da posição dura de Morais e Silva a quando da 

emergência da indisciplina a seguir à acção de destruição dos emissores da Rádio 

Renascença», tendo o mal-estar entre aquela força especial sido «aproveitado pelas 

forças da extrema-esquerda – com ou sem o apoio do PCP – para incentivar a sua 

revolta». A concluir, o Embaixador escreveu que «embora o motim tivesse 

originalmente objectivos limitados» desempenhava «um papel central na crise política 

portuguesa».152 

 Já num relatório elaborado à posteriori, a CIA escreveu que «os anti-comunistas 

exageraram conscientemente a revolta dos pára-quedistas, respondendo como se 

tratasse de uma tentativa de golpe de Estado esquerdista», acrescentando que «os 

extremistas contaram provavelmente com a ajuda do PCP, mas não foi provado que os 

comunistas tenham alguma vez encorajado os golpistas a acreditar que podiam contar 

com o seu apoio», podendo mesmo o Partido Comunista «não ter desempenhado um 

papel directo» nas operações, ainda que tenha sido «o seu autor moral». E, justificando 

esta avaliação, a Agência concluiu: «Antes do 25 de Novembro, manifestações 

comandadas pelos comunistas paralisaram efectivamente o Governo e puseram fim à 

                                                 
150Álvaro Cunhal, A Verdade e A Mentira…, ob. cit., p.213 
151«Lisbon, 6999, November 25, 1975». FOIA 
152«Lisbon, 7015, November 25, 1975». FOIA 
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campanha “passo a passo” do Primeiro-Ministro Azevedo para limitar a influência da 

esquerda. (…) Provavelmente, os comunistas teriam preferido simplesmente manter o 

Governo impotente e continuar a guerra de atritos com os seus inimigos políticos».153 

 Alguns trabalhos entretanto desenvolvidos fornecem-nos algumas informações 

relevantes para a tentativa de esclarecimento destas questões primordiais inscritas no 

processo do 25 de Novembro. É o caso da investigação de doutoramento do historiador 

Josep Sánchez Cervelló que concluiu existir um plano militar prévio elaborado pelo 

chamado “Directório de Esquerda Militar”, uma organização dominada por 

“gonçalvistas” mas em ligação à extrema-esquerda, que, embora essencialmente 

defensivo numa fase inicial, se transformou em ofensivo a partir do início da 

contestação dos pára-quedistas, visando a tomada do poder. 

 Segundo o autor, o “Directório” preparou até Novembro «um plano para resistir 

a um golpe dos moderados que previram em princípio para antes da independência de 

Angola para que o MPLA não pudesse tomar o poder angolano a 11 de Novembro». 

Este era composto por uma componente civil e outra militar, estando incluídas na 

primeira a FUR, o PCP, a Intersindical, a UDP e os órgãos de poder popular a quem 

estavam destinadas missões de distribuição de propaganda, de controlo e bloqueio das 

vias de comunicação e da informação e mobilização dos seus apoiantes, colocando-os 

em lugares antecipadamente seleccionados onde deviam aguardar por armamento e 

instruções, tudo sob a coordenação de «um sistema nervoso centralizado no Serviço de 

Detecção e Coordenação de Informações (SDCI)»; já a componente militar, preparou-

se para conter uma provável acção armadas por parte dos adversários contando com o 

apoio da maioria das unidades da RML e da Marinha, com a intervenção de núcleos das 

outras regiões militares, com a Comissão Nacional de Sargentos e com organizações de 

milicianos e de soldados. 

 Todavia, a partir do episódio da destruição dos emissores da Rádio Renascença 

a 7 de Novembro, o “Directório de Esquerda Militar” passou a contar com o Regimento 

de pára-quedistas, colocando então a hipótese de tomar o poder pela força, apoiando-se 

para tal em três eixos fundamentais: a armada, os pára-quedistas e o COPCON. À 

primeira competia neutralizar a Base Aérea de Cortegaça, onde se tinham concentrado a 

maior parte dos aparelhos e pilotos da Força Aérea, através de duas fragatas que sairiam 

do Tejo; anular a Base Aérea do Montijo, onde estavam os reactores, com recurso ao 

                                                 
153«Portuguese Anti-Communists Edge Country Back Toward Centre», CIA, December 16, 1975. 
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seu bombardeamento com morteiros a partir da base dos fuzileiros de Vale de Zebro; 

inutilizar o Regimento de Comandos da Amadora pela acção dos fuzileiros da base do 

Alfeite, apoiados pela artilharia do RALIS e a participação de milícias populares. Os 

segundos tinham como missão tomar as bases aéreas impedindo a sua utilização pelos 

adversários, enquanto outros grupos de pára-quedistas em conjunto com unidades da 

RML adquiriam o controlo da RTP e dos acessos à capital. Finalmente, todas estas 

acções deviam completar-se com o apoio do COPCON.154 

 Á luz dos dados elaborados por Josep Sánchez Cervelló a partir de diversas 

entrevistas realizadas com os protagonistas deste campo militar, desde 7 de Novembro 

de 1975 que existia por parte da “esquerda revolucionária” uma efectiva intenção de 

levar a cabo um golpe de Estado para a conquista do poder, contando para isso com as 

forças afectas à extrema-esquerda, aos “gonçalvistas” e ao PCP.  

 Todavia, o historiador catalão refere igualmente que entre Setembro e Outubro 

de 1975 o «Grupo dos Nove» traçou o seu próprio plano militar, elaborado por 

Ramalho Eanes e com grandes apoios nas regiões militares Norte e Centro e mesmo na 

de Lisboa, contado neste último caso fundamentalmente com o Regimento de 

Comandos. O plano de operações previa exclusivamente uma acção na RML, enquanto 

as restantes regiões militares ficavam em estado máximo de alerta e garantiam o 

controlo do seu território, dispondo ainda de forças de reserva para apoiar as unidades 

empenhadas na capital. A acção beligerante devia ser desenvolvida pelo Exército, com 

a colaboração dos corpos policiais e da Força Aérea, ficando esta última com a missão 

de vigiar o espaço terrestre e a costa e de bombardear os centros nevrálgicos do 

adversário: COPCON, RALIS, Forte de Almada, Quartel dos Fuzileiros e os navios de 

guerra. Em caso de derrota em Lisboa, os «Nove» previam a retirada para uma primeira 

linha situada no eixo Cascais-Sintra onde impediriam o avanço das forças inimigas e, 

no caso de não o conseguirem, deviam formar uma segunda zona defensiva, 

estabelecida no paralelo entre Mafra e Santarém, onde cortariam a água e a 

electricidade à capital, ao mesmo tempo que reforçariam as suas posições com apoios 

vindo do Norte. Para todas estas operações previa-se o apoio dos partidos políticos 

“democráticos” e de organizações de vários tipos, desde o PS até à direita, bem com o 

auxílio do Ocidente.155   

                                                 
154Josep Sánchez Cervelló, A Revolução Portuguesa…, ob. cit., pp.252-53 
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 Deste modo, apesar das informações anteriores acerca da existência de um plano 

das “forças revolucionárias” para a tomada do poder através de um golpe de Estado, 

não é possível excluir a hipótese do 25 de Novembro ter sido provocado pelos militares 

“moderados”. De resto, na entrevista que concedeu a Maria Manuela Cruzeiro, Melo 

Antunes não só afirmou categoricamente que «existia de facto um plano, ou um 

conjunto de planos, para fazer face à situação que se vivia», como acrescentou 

significativamente: «(…)a nossa estratégia foi a de os ir (…) asfixiando cada vez mais, 

ou seja, criando-lhes sucessivas dificuldades, sabendo que a maior probabilidade (…) 

era que tudo resultasse numa tentativa desesperada de se libertarem e de tentarem 

inverter a situação, como acabou por acontecer. Nesse sentido, posso afirmar que o 25 

de Novembro é este resultado complexo e progressivo em que temos uma 

responsabilidade fundamental».156  

 Em rigor, não é possível esclarecer a questão se o elemento decisivo para o 

confronto de 25 de Novembro foi a acção previamente planeada pela “esquerda militar 

revolucionária” ou as provocações sucessivas do “Grupo dos Nove”. De igual modo, é 

ainda difícil responder a outra interrogação relevante no âmbito do 25 de Novembro, 

como seja o papel desempenhado pelo PCP nos acontecimentos. 

 De acordo com a versão de Álvaro Cunhal, os comunistas não tiveram qualquer 

responsabilidade no confronto militar. Para ele, «não houve golpe nem tentativa de 

golpe do PCP, mas a realização empenhada da orientação definida pelo Comité Central 

em 10 de Agosto, até ao último minuto, incluindo as indicações (…) às organizações do 

partido e a diligência que se seguiu junto do Presidente da República». Concretizando, 

Cunhal acrescentou que desde a reunião de Alhandra «a acção do PCP, embora 

procurando intervir na área militar de forma a impedir um maior desequilíbrio a favor 

da direita e da extrema-direita fascista e fascizante, desenvolveu-se tendo como 

objectivo central e fundamental procurar e contribuir para uma solução política da crise 

político-militar».157 

 No mesmo sentido vai o testemunho de Costa Gomes segundo o qual «ao 

contrário do que alguns afirmam, o Partido Comunista teve uma actuação muito 

cordata, tudo fazendo para que os civis que rodeavam a cintura do RALIS e do Forte de 

Almada dispersassem pacatamente, sem forçar qualquer acção militar». O então 

Presidente da República contou ainda as diligências que fez no dia 25 junto do PCP e 
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da Intersindical, sublinhando a cooperação destes: «Consegui que retirassem do Forte 

de Almada, em cujo redor me constou que havia milhares de operários, bem como junto 

do Regimento de Comandos, do RALIS e do Arsenal do Alfeite. Existia um grande 

perigo de que os operários entrassem nos quartéis e se armassem, o que provocaria a 

guerra civil. Telefonei ao PCP e à Intersindical e disse-lhes que tinham de desconvocar 

as concentrações e abandonar esses pontos vitais. Garanti ao PCP que não seria 

ilegalizado e à Intersindical que não se exerceriam represálias sobre os operários, e eles 

desmobilizaram».158 

 Todavia, segundo os testemunhos de alguns antigos dirigentes do PCP, os 

comunistas estiveram efectivamente comprometidos com o 25 de Novembro, tendo 

desde logo mobilizado as suas estruturas no contexto do confronto militar como, de 

resto, se percebe pela versão de Costa Gomes. Por exemplo, Raimundo Narciso afirmou 

que não só a ordem aos pára-quedistas para a ocupação das bases teve «o aval do PCP», 

como o partido se associou às acções militares subsequentes, mobilizando os seus 

militantes e até armas. Segundo a sua versão, o próprio se deslocou na tarde de 25 de 

Novembro ao RALIS para «ir buscar alguns milhares de armas aos depósitos que eles 

controlavam e que estavam sob o seu comando» com o objectivo último de «distribuir 

essas armas a alguns milhares de trabalhadores que estavam concentrados em empresas 

da cintura industrial de Lisboa e que seriam eventualmente enquadrados por duas 

centenas de ex-oficiais milicianos que estavam no Vitória e em outras sedes do 

partido».159   

 No mesmo sentido vai o testemunho de Zita Seabra a partir da sua experiência 

como ex-dirigente da União de Estudantes Comunistas (UEC). Começando por referir 

que desde o Verão os militantes afectos à organização por si liderada ficavam «dias e 

noites nas casas de espera, aguardando ordens e recebendo armas para defender a 

revolução», acrescentou que a 24 de Novembro os estudantes da UEC foram colocados 

«nas casas previstas», aguardando ordens. E concluiu de forma significativa: «A 

organização aguardava (…) nos pontos previstos e em frente à sede do PCP juntou-se 

uma multidão de militantes. Quando chegaram as notícias da viragem dos pára-

quedistas, e do avanço dos comandos de Jaime Neves, eu temi o pior. Chamaram-me 

para receber uma informação e mandaram desmobilizar tudo e todos imediatamente, 

                                                 
158Maria Manuela Cruzeiro, Costa Gomes…, ob. cit., pp.360-61; Josep Sánchez Cervelló, A Revolução 
Portuguesa…, ob. cit., p.258 
159Cit. em Idem, p.890. O Vitória era o centro de trabalho do PCP na Avenida de Liberdade, em Lisboa 
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confirmando que os pára-quedistas tinham virado, que tinham passado para o outro 

lado, que os Comandos estavam na rua e que só a Marinha se mantinha fiel à 

revolução».160  

 Mas se é um facto que o PCP mobilizou as suas forças civis é igualmente uma 

realidade que as unidades militares mais próximas dos comunistas não aderiram ao 

golpe, sendo neste campo de destacar o comportamento dos fuzileiros. Afirmou a este 

respeito Melo Antunes: «(…)a verdade é que durante o 25 de Novembro ainda houve 

unidades militares que hesitaram no caminho a seguir, unidades essas muito claramente 

próximas da área do PC, nomeadamente os fuzileiros. E a posição que eles assumiram 

por intermédio de alguns dos seus oficiais, mas sobretudo devido à acção de militares 

gonçalvistas ainda na área do poder (é o caso do almirante Rosa Coutinho e do 

comandante Martins Guerreiro) foi no sentido de não saírem (o que teria complicado 

extremamente a coisas) E, de facto, compreenderam perfeitamente qual era a situação, 

qual a relação de forças».161 

 Um elemento adicional, mas crucial, para entender o comportamento do Partido 

Comunista no 25 de Novembro reside nas negociações de Álvaro Cunhal com Costa 

Gomes, que como vimos foram assumidas pelo próprio, mas também com Melo 

Antunes. A parir da sua experiência pessoal, Zita Seabra escreveu: «Cunhal falou aos 

funcionários que ali estavam e disse duas coisa que gravei na memória: que teve 

garantias de Melo Antunes de que não ia ser preso e que o PCP não ia ser 

ilegalizado».162 E, de facto, o autor do «Documento dos Nove» foi no dia 26 à televisão 

dizer que «a participação do Partido Comunista Português na construção do 

socialismo» era «indispensável», que se tinha de «avançar com ele» e «procurar juntar 

numa mesma plataforma prática, numa mesma plataforma de acção política, prática, os 

principais partidos portugueses para que, com o MFA, avancem na construção do 

socialismo».163 

 O 25 de Novembro foi essencialmente o resultado da conjugação de todos estes 

factores internos. Todavia, é hoje possível demonstrar que os EUA e a Europa 

Ocidental desempenharam um papel no contexto do confronto militar, ainda que a sua 

real importância não seja totalmente conhecida.  

                                                 
160Zita Seabra, Foi Assim…, ob. cit., p.297 e pp.301-2 
161Maria Manuela Cruzeiro, Melo Antunes…, ob. cit., pp.307-8 
162Zita Seabra, Foi Assim…, ob. cit., p.302 
163Avelino Rodrigues, Cesário Borga, Mário Cardoso, Portugal depois de Abril…, ob. cit., p.29 
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 No próprio dia 25, Henry Kissinger reuniu-se com o seu staff do Departamento 

de Estado para debater os acontecimentos em Portugal e não escondeu o seu desejo de 

uma acção rápida destinada a ajudar as forças “moderadas” portuguesas, em 

colaboração com os principais aliados europeus, muito em especial com os ingleses que 

lhe tinham dito estarem preparados para enviar armas: 

«The Secretary: - O que é que Carlucci está a fazer? A dar mais aulas de ciência 

política? 

Barbour: - Na realidade não fomos hoje capazes de contactar com Melo Antunes e 

outros líderes–chave. 

The Secretary: - Essas pessoas sabem que os apoiamos? (…) Temos de incentivar estes 

tipos. Falem com [Melo] Antunes. Ele deu-me o nome de um contacto seguro através 

do qual podemos sempre falar-lhe. Façam chegar esta mensagem a esse contacto. 

Sonnenfeldt: - Para além de palavras, o que podemos fazer? 

The Secretary: - Os ingleses disseram que estavam preparados para enviar armas. 

Sonnenfeldt: - Mas isso não ajuda neste momento. 

The Secretary: - Penso que devemos transmitir mensagens a estas pessoas – e não aulas 

de ciência política. Falem com Azevedo e Soares e o indivíduo do PPD. (…) 

Perguntem-lhes o que precisam. E falem também com os ingleses, os franceses e os 

alemães para ver o que estão a pensar. 

Sonnenfeldt: - Os ingleses são a chave. 

The Secretary: - Primeiro, quero saber se Carlucci está a actuar com segurança, ou se 

está a tentar um gabinete de unidade nacional? Convençam-no que eu pretendo acção. 

Precisamos de acção. Falem com Azevedo e Soares. E falem com Ramsbotham. E 

transmitam mensagens a Schmidt e Genscher».164 

 A confirmar esta vontade de acção, logo em seguida o Secretário de Estado 

enviou um telegrama a Frank Carlucci com instruções para transmitir a seguinte 

mensagem a Pinheiro de Azevedo, Melo Antunes, Mário Soares e Sá Carneiro: 

«Estamos a seguir de perto a corrente crise política e queremos fazer tudo o que for 

possível para ajudar os moderados a resistir à esquerda». O Embaixador devia ainda 

pedir uma «audiência imediata» ao Primeiro-Ministro para assegurar-lhe «a simpatia e 

o apoio dos EUA aos esforços do seu Governo para restaurar a ordem política e 

económica no País» e dizer-lhe que «os Estados Unidos vão apoiar um Portugal 

                                                 
164The Secretary´s Principals and Regionals Directors Staff Meeting», November 25, 1975, NA, SDR, 
Entry 5177, Caixa 7 
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democrático», esperando que ele indique «se há alguma coisa que possam ou devam 

fazer para ajudar».165 

 Na realidade, sabe-se actualmente que os Estados Unidos, conjuntamente com o 

Reino Unido, a RFA e a França, tinham desde Setembro de 1975 planos para apoiar os 

“moderados” portugueses no caso de uma tomada do poder pelo PCP em Lisboa e a 

subsequente deslocação para o Norte do País do quartel-general das forças anti-

comunistas, inclusive através da concessão de auxílio militar a ser canalizado para 

Portugal pelos britânicos. 

 Isto mesmo foi acordado, como referimos anteriormente, durante os encontros 

ocorridos dois meses antes do confronto militar entre os responsáveis pela política 

externa de Washington, Londres, Bona e Paris e reiterado no plano de contingência 

norte-americano elaborado a 6 de Novembro. De acordo com a estratégia então 

aprovada por todos os aliados, se «um Governo moderado fosse forçado a retirar para o 

Norte», ser-lhe–ia «prestado auxílio militar, inclusive através do fornecimento de 

armas, desde que fosse capaz de controlar uma parte do território e tivesse hipóteses de 

sucesso».166 

 Referindo-se a esta dimensão fundamental do papel do Ocidente no contexto do 

25 de Novembro, Mário Soares revelou a existência do que ficou conhecido por «Plano 

Callaghan». Contou ele ao historiador Josep Sánchez Cervelló: «Pouco antes do 25 de 

Novembro entrevistei-me na Grã-Bretanha com Callaghan, a quem disse que ia 

produzir-se um golpe comunista e que era preciso contra-atacar. Os “Nove” e os que 

organizaram a resistência tinham medo de que não houvesse suficiente gasolina no 

País, nem bastantes armas. Callaghan enviou-me um oficial do serviço de espionagem 

britânico, que pus em contacto com os “nove”. A sua missão era estudar a maneira 

como nos poderia ajudar a Inglaterra nas primeiras horas, no caso do país ficar dividido 

ao meio. No estudo de situação, chegou-se à conclusão de que eles nos fariam chegar 

armas ao norte, no caso de ser necessário»167 

 Também Rui Mateus, à época responsável pelas relações internacionais do PS, 

se referiu a estes contactos com James Callaghan, indo mesmo mais longe ao falar de 

um plano anglo-americano secreto com o envolvimento de meios logísticos do MI6 e 

da CIA; afirmou ele: «o chamado “Plano Callaghan” envolvia a firme decisão de 

                                                 
165«Outgoing Telegram, 278917, November 25, 1975». FOIA 
166Memorandum of Conversation, September 16, 1975, NA, SDR, Entry 5339, Caixa 3 
167Josep Sánchez Cervelló, A Revolução Portuguesa…, ob. cit., p.250 
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participação de meios logísticos “clandestinos” da Grã-Bretanha e dos EUA, do MI6 e 

da CIA, para apoiar as forças democráticas portuguesas que Mário Soares reclamava 

liderar. (…) No âmbito deste, depois de identificadas as forças civis e militares 

anticomunistas, a CIA e o MI6 no seu conjunto lançariam elas próprias uma série de 

operações clandestinas, ao mesmo tempo que garantiam o apoio logístico aos militares 

portugueses fiéis ao regime democrático. Seriam utilizados meios aéreos e marítimos 

para abastecimento e manutenção da resistência portuguesa na zona Norte do País e 

efectuados raids aéreos para imobilizar as posições comunistas na zona de Lisboa».168 

 De resto, o próprio Callaghan escreveu no seu livro de memórias que fez «uso 

de todas as facilidades à disposição do Ministério dos Negócios Estrangeiros para 

apoiar a luta pela democracia em Portugal» e que, «conjuntamente com Mário Soares e 

alguns outros», elaborou «planos para a possibilidade de, no pior dos casos, vir a 

ocorrer uma tentativa de golpe comunista».169 

 Ainda a respeito do plano ocidental para apoiar as forças “moderadas” sedeadas 

no Norte em caso de efectivação da “Comuna de Lisboa” importa referir a visita 

efectuada por Frank Carlucci a esta região do País na primeira semana de Novembro, 

tendo visitado o Porto, Braga, Viseu, Vila Real, Chaves e Viana do Castelo e 

contactado com as autoridades locais, nomeadamente com membros da Igreja Católica, 

Governadores Civis e refugiados de Angola. Questionado se a viagem se inscreveu no 

âmbito mais vasto do chamado “Plano Callaghan”, o Embaixador, sem nunca o 

confirmar, não escondeu que o objectivo último desta diligência era impedir a 

consumação de um golpe comunista. Afirmou Carlucci: «Uma das coisas que pensava 

importante era manter um contacto com as autoridades locais e no caso português era 

muito importante conhecer o Norte para perceber o que se estava a passar acima de 

Lisboa. Foi por isso que fiz uma visita ao Norte. Não é segredo que eu estava decidido 

a impedir um golpe comunista e pensava que o modo de o fazer era estar em contacto 

com as forças locais».170 

 O certo é que a Embaixada dos Estados Unidos em Lisboa previra desde o 

princípio do mês um golpe militar da extrema-esquerda. A este respeito, em entrevista 

concedida ao semanário Expresso, Herbert Okun revelou: «No princípio de Novembro, 

previmos que o golpe não esperaria pelo Natal. E acertámos: deu-se duas semanas 
                                                 
168Rui Mateus, Contos Proibidos, Memórias de um PS Desconhecido, Lisboa, Publicações Dom Quixote, 
pp.96-97 
169James Callaghan, Time and Chance, Glasgow, William Collins Son & CO., 1987, pp.360-62 
170Entrevista a Frank Carlucci, Washington D.C., 26.10.2004 
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depois, a 25 de Novembro. Pouco antes, Carlucci enviou-me a Washington, para dar 

conta das nossas previsões. Saí de Lisboa a 15 de Novembro, Sábado, e regressei no 

outro Sábado, 22. Três dias depois deu-se o motim dos pára-quedistas. Falei com 

Kissinger, com Walters e com toda a gente do desk português. Disse-lhes que iria 

acontecer qualquer coisa. Também aqui tivemos sorte. Foi um feeling, a partir da nossa 

análise e contactos. Evidentemente que não tínhamos fontes dentro dos sectores de 

extrema-esquerda».171 

 É igualmente um facto que, para além dos britânicos, os norte-americanos 

também ofereceram ajuda militar aos “moderados” portugueses. Isso mesmo pode ser 

confirmado no conteúdo do telegrama enviado por Carlucci a 5 de Dezembro para o 

Departamento de Estado e destinado a relatar o seu encontro nesse dia com Melo 

Antunes. Segundo escreveu o Embaixador, durante a conversa sobre o que teria 

acontecido se os comunistas tivessem mobilizado os seus militantes para as ruas, o 

então ministro dos Negócios Estrangeiros respondeu: «eles tiveram presente nos seus 

pensamentos a oferta de assistência de Kissinger». E procurando interpretar esta 

afirmação, Carlucci acrescentou: «Ele não elaborou isto, mas foi claro que estava a 

pensar na assistência militar durante o “calor” da luta.172  

 Todavia, os planos de apoio do Ocidente às forças que se opunham ao PCP e à 

extrema-esquerda em Portugal nunca chegaram a concretizar-se dada celeridade com 

que as primeiras dominaram os acontecimentos no 25 de Novembro. De resto, os EUA, 

bem como a Europa Ocidental, mantiveram-se discretos durante o confronto militar, 

indo ao encontro dos conselhos dados pelos próprios aliados internos. No dia 26, 

Carlucci pediu ao Departamento de Estado para «reconsiderar a sua abordagem» à luz 

da nova situação que estava a emergir à medida que as forças do Governo «“limpavam” 

os restantes focos da rebelião»; e, recomendando discrição, o Embaixador acrescentou: 

«A operação de ontem à noite foi uma operação portuguesa. Se nós nos associarmos às 

acções, isso apenas poderá enfraquecer os moderados e prejudicar os seus esforços para 

capitalizar com os acontecimentos. Estou muito visível, os meus movimentos são 

observados e em cada contacto que faço procura-se um significado oculto. Numa 
                                                 
171Expresso, 18 Outubro, 2003. Herbert Okun reiterou esta versão na entrevista que nos concedeu; contou 
ele: «Saio de Lisboa no dia 15 (sábado) de forma a avisar o Departamento de que existiria um golpe de 
extrema-esquerda (o Frank não podia porque estava muito vigiado) pois existiam indícios visíveis nos 
meios de comunicação de que tal iria acontecer. O PS tinha-os “batido” desde Julho em tudo. A 
Assembleia Constituinte reuniu-se em Novembro e eles tentaram dissolva-la “fisicamente”, e, quando 
isso falhou, ficaram desesperados. Foi quando nós dissemos que eles iriam tentar fazer algo». Entrevista 
a Herbert Okun, New York, 3.3.2006 
172«Lisbon, 7272, December 5, 1975», GFL, PCF, Caixa 11 
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ocasião, [Pinheiro de] Azevedo disse-me em termos amigáveis que gastava um pouco 

do seu capital político cada vez que se encontrava comigo. (…) Soares vai concordar 

com o nosso propósito [de apoio ao Governo de Pinheiro de Azevedo] mas repetidas 

vezes nos aconselhou a mantermo-nos discretos em períodos de crise».173 

 Deste modo, as únicas ajudas concretas norte-americanas aos “moderados” 

portugueses chegaram já depois de resolvido o confronto do 25 de Novembro e 

destinaram-se a ajudá-los a consolidar a posição conquistada. Na sequência do pedido 

feito pelo ministro do Interior, Almeida e Costa, os EUA forneceram equipamento anti-

motim para as forças policiais portuguesas. 

 A 28 de Novembro, Calucci transmitiu para o Departamento de Estado a 

solicitação do Governo português: «O ministro do Administração Interna, Almeida e 

Costa, contactou-me ontem para pedir que assistamos o Governo português através do 

fornecimento de equipamento anti-motim para a polícia. Ele repetiu várias vezes que o 

pedido era urgente. (…) A rápida chegada do equipamento – mesmo que o envio inicial 

seja pequeno – será uma demonstração convincente do nosso desejo de apoiar [Pinheiro 

de] Azevedo e o Governo português de uma maneira concreta».174 

Kissinger acedeu de imediato: «Está autorizado a informar o ministro da 

Administração Interna que, de acordo com o seu pedido, concordámos em 

disponibilizar o mais depressa possível o equipamento de controlo de motins que ele 

pediu para a polícia».175  

E, na realidade, a Administração norte–americana foi muito rápida a fazer 

chegar a Portugal o equipamento anti-motim para a polícia. Apenas seis dias depois da 

solicitação de Almeida e Costa, Carlucci escreveu para Washington: «A mercadoria 

chegou. Correu tudo sem problemas. Muito obrigado a todos».176 

 

 

                                                 
173«Lisbon, 7078, November 26, 1975», GFL, PCF, Caixa 11 
174«Lisbon, 7090, November 28, 1975», GFL, PCF, Caixa 11 
175«Outgoing Telegram, 282402, November 29, 1975», GFL, PCF, Caixa 11 
176«Lisbon, 7231, December 4, 1975», GFL, PCF, Caixa 11 
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CAPÍTULO 8 

O APOIO À INSTAURAÇÃO DA DEMOCRACIA EM PORTUGAL 

(25 DE NOVEMBRO DE 1975 – 23 DE JULHO DE 1976) 

 

 

1.O apoio dos EUA à reestruturação das Forças Armadas portuguesas 

 Com o 25 de Novembro de 1975 terminou o processo revolucionário e iniciou-

se a fase da instauração da democracia. Durante este período de tempo que vai até à 

tomada de posse do I Governo Constitucional, a 23 de Julho de 1976, o processo 

político interno foi dominado por três dinâmicas primordiais: a reestruturação das 

Forças Armadas; a tentativa de resolução da crise económica nacional; a aprovação do 

ambiente constitucional e a eleição dos órgãos de soberania. Ao longo de toda esta fase, 

o Ocidente desempenhou um papel fundamental, quer através do apoio militar 

indispensável à reconversão das instituição castrense, quer pelo auxílio à economia 

nacional, quer mesmo pela ajuda aos partidos políticos democráticos, assumindo os 

EUA um papel liderante em todos os casos. 

 Após o confronto militar de 25 de Novembro uma das tarefas priorizadas pelos 

“moderados” consistiu na reestruturação das Forças Armadas, não só no sentido lógico 

da adequação da sua estrutura hierárquica à nova correlação de forças, mas também na 

redefinição da sua organização interna, com destaque para as questões relacionadas 

com a disciplina e a relação com o poder político. 

 Este processo iniciou-se logo a 26 de Novembro ao nível da sua componente 

mais visível, como seja a recomposição das chefias militares. Nesse dia, Marques 

Júnior pediu a sua demissão de Conselheiro da Revolução, sendo seguido quase de 

imediato por Otelo Saraiva de Carvalho, Rosa Coutinho e Filgueira Soares. Em 

simultâneo, assistiu-se a importantes mudanças nos comandos dos Estados-Maiores e 

nas próprias unidades, sendo aqui os expoentes máximos a substituição de Carlos 

Fabião por Ramalho Eanes no cargo de CEME, a nomeação de Souto Cruz para 

CEMA, ocupando o lugar anteriormente desempenhado por Filgueira Soares, a posse 

oficial de Vasco Lourenço como comandante da RML e a destituição de Otelo do 

COPCON, seguida da dissolução deste comando operacional. 

 Todavia, a substituição das chefias militares era apenas um aspecto da profunda 

reestruturação levada a cabo nas Forças Armadas portuguesas que visava, em última 



 403

análise, redefinir o papel da instituição na passagem da fase do processo revolucionário 

para a etapa da instauração da democracia. 

 Esta questão começou a ser debatida logo a 3 de Dezembro, dia em que o 

Conselho da Revolução realizou a sua primeira reunião após o confronto militar, na 

sequência da proposta apresentada por Melo Antunes para se constituir uma comissão 

especializada destinada ao estudo deste problema prioritário sob a direcção de Ramalho 

Eanes. 

 Do trabalho desenvolvido pela comissão resultou o projecto intitulado Bases 

Fundamentais para a Reorganização das Forças Armadas que foi exposto ao CR a 11 

de Dezembro. Logo no preâmbulo do documento eram definidos os seus princípios 

orientadores: «urgência em definir qual o papel das instituições militares “no apoio, 

dinamização e defesa da Revolução portuguesa, (…) necessidade de desenvolvimento 

da revolução portuguesa, “visando estabelecer no país uma sociedade democrática e 

socialista”, de acordo com as “condições objectivas que se verificam em Portugal, e não 

copiando modelos experimentados pela história em situações concretas diferentes”, 

(…) necessidade de se conferir aos órgãos de poder político “um instrumento de força 

capaz de garantir a autoridade revolucionária”, que reflicta “ a vontade de atingir a 

Democracia e o Socialismo” e possua “elevada capacidade operacional”». 

 O projecto estipulava em seguida as bases definidoras das Forças Armadas, bem 

como a sua missão, funções e dependências hierárquico-institucionais. Dos seus 

aspectos mais salientes, destacava-se a definição da sua missão enquanto «garantir as 

condições que permitam a transição pacífica e pluralista da sociedade portuguesa para a 

democracia e o socialismo», implicando isto que a instituição militar estivesse «em 

condições de, em qualquer momento, desenvolver as operações militares necessária». 

Mas especialmente importante era o estipulado na parte relativa às dependências 

hierárquico-institucionais onde se esclarecia que «até à entrada em funções da 

Constituição, as FAP obedecem ao CR, por intermédio do CEMGFA», mas depois 

desse data «as Forças Armadas passam a obedecer, por intermédio do chefe do 

EMGFA, aos órgãos de poder consagrados na Constituição». 

 Outros dois aspectos fundamentais contemplados nas «bases» consistiam na 

independência da instituição militar face aos partidos políticos e na questão da sua 

disciplina. Quanto ao primeiro, definia-se que «as Forças Armadas portuguesas» eram 

«rigorosamente apartidárias», ou seja, não era permitido que no seu seio fossem 

«desenvolvidas actividades politicamente sectárias» e que veiculassem «tácticas e 
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objectivos partidários para o seu interior». Já relativamente à disciplina, escrevia-se que 

esta era «o principal factor de coesão das Forças Armadas» e que tinha «de ser 

consciente» pois repousava «na necessidade de cumprimento das missões determinadas 

através da cadeia de comando», única forma delas «constituírem o baluarte capaz de 

garantir a independência nacional e de se oporem a acções contra-revolucionárias». 

 Como concluiu correctamente Maria Inácia Rezola a este respeito, «estavam 

definidos os novos conceitos do funcionamento das Forças Armadas: submissão aos 

princípios constitucionais, apartidarismo, competência técnica, disciplina, 

restabelecimento da cadeia de comando hierárquica».1  

 Mas, como referimos, o aspecto mais imediato e visível desta reestruturação das 

Forças Armadas consistiu na profunda alteração da composição do Conselho da 

Revolução, seguida de uma mudança considerável ao nível das suas atribuições, 

concretizada com a aprovação do II Pacto MFA-Partidos. 

 A 11 de Dezembro, o CR aprovou uma proposta de Vasco Lourenço defendendo 

que, dada «a necessidade urgente de reformular a sua composição tendo em conta a 

efectiva proporcionalidade dos três ramos das Forças Armadas e considerando as 

últimas modificações operadas devido à tentativa falhada de golpe militar de 25 de 

Novembro último», o Conselho da Revolução devia passar a ter a seguinte constituição: 

«a)Presidente da República; b)Primeiro-Ministro; C)Chefe de Estado-Maior General 

das Forças Armadas; d)Chefes dos Estados-Maiores dos três ramos das Forças 

Armadas; e)Catorze oficiais, sendo oito do Exército, três da Armada e três da Força 

Aérea, designados pelos respectivos ramos».2 

 Na sequência desta proposta, procedeu-se à substituição dos lugares deixados 

vagos pelas demissões ocorridas na sequência do 25 de Novembro, bem como à eleição 

de dois novos membros do Exército, uma vez que se decidiu o aumento da sua 

representação. Em concreto, o Conselho da Revolução sofreu as seguintes alterações: 

entraram Ramalho Eanes, Souto Cruz, Vítor Crespo, Almeida e Costa, Vítor Alves e 

Pires Veloso; saíram Carlos Fabião, Filgueira Soares, Rosa Coutinho e Almada 

Contreiras. 

 O significado político desta reestruturação era evidente: os elementos alinhados 

até então com o PCP e a extrema-esquerda, ou seja os “gonçalvistas” e os “otelistas”, 

foram praticamente todos afastados e substituídos por militares que se tinham agrupado 

                                                 
1Maria Inácia Rezola, O Conselho da Revolução…, ob. cit, pp.948-52 
2Cit em Idem, pp.964-65 
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em torno do chamado “Grupo dos Nove”. Segundo a classificação feita por Carlucci 

para o Departamento de Estado, a nova balança político-militar representada no CR 

ficou assim organizada: «pró-comunistas: Martins Guerreiro; esquerda não comunista 

(defensora da manutenção de um importante papel político para os militares): Costa 

Gomes, Melo Antunes, Vítor Crespo, Vítor Alves, Franco Charais, Pezarat Coreia, 

Vasco Lourenço Sousa e Castro; “operacionais” (defensores da redução do papel 

político dos militares): Pinheiro de Azevedo, Ramalho Eanes, Souto Cruz, Morais e 

Silva, Pires Veloso, Pinho Freire, Canto e Castro, Almeida e Costa, Marques Júnior, 

Costa Neves».3 

 Todavia, a alteração mais importante ao nível da instituição militar portuguesa 

consistiu na sua transformação de umas Forças Armadas organizadas para uma guerra 

de guerrilha em África para umas Forças Armadas orientadas para a defesa do 

Atlântico, num processo que se prolongou bem para além do período em estudo neste 

trabalho mas que, porém, se iniciou logo após o fim da fase revolucionária. 

 Neste processo, os Estados Unidos assumiram um papel liderante, 

conjuntamente com a RFA, quer agindo diplomaticamente no sentido de favorecer o 

estreitar das relações entre os militares portugueses e a NATO, quer financiando a sua 

modernização e formação técnica. Como referiu Frank Carlucci, pretendia-se 

profissionalizar os militares, chamando-os a desempenhar um novo papel no âmbito de 

um regime democrático e civil, condição indispensável ao objectivo de os retirar da 

política e devolvê-los aos quartéis.4   

Assim, foi decidido criar uma brigada aerotransportada portuguesa destinada a 

integrar as forças da NATO, tendo os norte-americanos disponibilizado 30 milhões de 

dólares para a aquisição do material necessário à sua constituição. Além disso, 

Washington empenhou-se em convencer os seus aliados a também auxiliarem Lisboa 

no contexto da formação desta brigada, sendo que, porém, o segundo país da 

Organização de Defesa do Atlântico que mais contribuiu financeiramente para este 

propósito foi a RFA com cerca de 15 milhões, isto é, metade da ajuda dos EUA.5 

                                                 
3«Lisbon, 7639, December 24, 1975». www.archives.gov/aad/series-description.jsp 
4To Autorize Supplemental Military Assistance to Portugal for Fiscal Year 1977, Hearing and Markup 
Before the Subcommittee on Europe and the Middle East, Committee on International Relations, House 
of Representatives, 95 th Congress, 1st Session, March 1, 1975, Washington DC, Government Printing 
Office, 1975, pp.1-6 
5Idem, p.1; Thomas C. Bruneau, Politics and Nationhood, Post-Revolutionary Portugal, New York, 
Praeger, 1984, p.86 
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 Uma vez mais o papel de Frank Carlucci foi decisivo neste plano, tendo 

chegado ao ponto de se deslocar pessoalmente a uma audiência no Congresso dos 

Estados Unidos para convencer os membros da Câmara dos Representantes a autorizar 

a assistência militar suplementar de 30 milhões de dólares a Portugal, conseguindo 

remover com sucesso as reticências que ainda existiam neste órgão do poder legislativo 

americano. 

 Na audiência realizada a 1 de Março de 1977, o Embaixador em Lisboa 

sublinhou a importância do apoio dos EUA às Forças Armadas portuguesas como 

forma de as afastar definitivamente da vida política, defendendo que a via para alcançar 

esse objectivo passava justamente pela sua crescente integração na NATO e que para 

isso era central a criação da brigada aerotransportada. Afirmou ele: «Como extensão 

natural da sua retirada da vida política, as Forças Armadas trabalharam para criar uma 

nova estrutura e missão, de natureza não política, orientadas para a NATO, tendo sido 

apoiadas por todos os partidos democráticos em Portugal. Central para o sucesso desta 

empresa é o estabelecimento de uma brigada aerotransportada NATO. O apoio dos 

aliados da NATO é indispensável para ajudar a equipar esta brigada. Para contribuir 

para este esforço da NATO e apoiar os objectivos dos líderes democráticos de Portugal, 

civis e militares, estamos a requisitar assistência militar para Portugal».6 

 Sintomaticamente, na já referida entrevista à Associação para o Estudo e 

Formação em Diplomacia, Carlucci afirmou que «se tivesse de apontar uma coisa que 

os Estados Unidos fizeram para virar a situação em Portugal» escolhia «a reintegração 

dos militares portugueses na NATO», nomeadamente a criação da brigada 

aerotransportada que concebeu juntamente com Alexander Haig, Ed Streator e David 

Bruce. E o Embaixador concretizou: «Arranjámos a ideia de criar uma brigada especial 

portuguesa para a NATO que equipámos. Fornecemos tanques (…) Após eu ter 

concebido o programa para o Exército, a Força Aérea disse que precisava de um 

programa. Desenhei então um programa de C-130 para eles. Finalmente, a Marinha 

veio ter connosco e acabei por engendrar um programa de fragatas que demorou 10 a 

15 anos a materializar-se mas acabou por ser concluído».7 

 

                                                 
6To Autorize Supplemental Military Assistance to Portugal…, ob.cit., p.6 
7Interview with Frank C. Carlucci, The Association for Diplomatic Studies and Training, Foreign Affairs 
Oral History Project, Georgetown University, December 30, 1996, p.5. Alexander Haig era o Secretário-
Geral da NATO, David Bruce o Embaixador dos EUA na NATO e Ed Streator o seu Deputy Chief of 
Mission 
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2.O apoio dos EUA à economia portuguesa 

 Outra prioridade estabelecida pelos “moderados” político-militares logo após o 

25 de Novembro foi o combate à grave situação económica de Portugal. Referindo-se 

ao dia seguinte ao confronto militar, Mário Soares afirmou: «Não era ainda claro, para 

mim, que a situação estivesse totalmente invertida a favor da democracia. Tinha a 

convicção de que uma batalha fora ganha, mas que a guerra ainda não terminara. Era 

vital dar outro folêgo ao VI Governo, proporcionar condições ao Ministro das Finanças, 

Salgado Zenha, para resolver algumas das questões financeiras prementes, com vista a 

estabilizar económica e socialmente a situação do País».8 

 Com este objectivo, os dirigentes “democráticos” portugueses empenharam-se a 

fundo em garantir um massivo apoio dos Estados Unidos e da Europa Ocidental, razão 

pela qual iniciaram uma intensa campanha diplomática junto dos aliados ocidentais, 

destacando-se aqui a acção junto de Washington. 

 De resto, a Administração Ford estava agora absolutamente determinada em 

contribuir para o sucesso da transição democrática em Portugal, o que era 

especialmente revelado pelo facto de Mário Soares e Sá Carneiro terem sido os 

primeiros dirigentes recebidos na capital norte-americana após o fim do processo 

revolucionário e logo ao mais alto nível, encontrando-se ambos com Henry Kissinger, 

apesar de na ocasião não fazerem sequer parte do Governo português. E, uma vez mais, 

Carlucci desempenhou aqui um papel fundamental ao recomendar que o Secretário de 

Estado os recebesse «enquanto gesto importante do apoio dos EUA durante o difícil 

período que está para vir», acrescentando ainda de modo relevante: «os socialistas são o 

partido liderante no País, mas é possível que o PPD possa ultrapassa-los nas eleições 

para a Assembleia Legislativa de 1976».9  

 Mário Soares visitou os EUA logo a 26 de Janeiro e durante o seu encontro com 

Henry Kissinger viu este reconhecer o seu papel na vitória da via democrática em 

Lisboa ao afirmar no início da conversa: - «Quero que saiba que admirei o papel que 

você desempenhou no ano passado. Mostrou grande coragem num momento muito 

difícil. Quero que saiba que nós o apoiamos e penso que esta é a altura de fazermos 

alguma coisa»; e, virando-se para os seus colaboradores, acrescentou: «Raramente me 

engano. Devo dizer-lhe que o que você fez surpreendeu-me. Tenho de admitir isto». 

                                                 
8Maria João Avillez, Soares…, ob. cit., p.492 
9«Lisbon, 121, January 8, 1976». FOIA 
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Aproveitando este clima claramente favorável, o líder socialista sublinhou que o 

País estava a entrar num período de progressiva normalização democrática mas que esta 

podia ainda ser invertida se a situação económica produzisse uma explosão de agitação 

social, necessariamente aproveitada pelos comunistas para atacar a maioria “moderada” 

do VI Governo Provisório, sendo por isso fundamental o apoio económico dos EUA; e 

Soares sugeriu que esse auxílio fosse concedido no contexto de uma visita a 

Washington do ministro das Finanças, Salgado Zenha, no início de Março, ou seja, nas 

vésperas das eleições legislativas.10 

 A resposta do Secretário de Estado era reveladora da sua vontade de ajudar 

Portugal, procurando deste modo maximizar o papel do seu país no sucesso da 

transição democrática portuguesa. Para além, como vimos, de cumprimentar Soares 

pela sua coragem e liderança ao longo do processo revolucionário, sublinhou a 

«cooperação mútua durante os últimos meses», que «tinha funcionado muito bem», e 

adiantou que tinha já reunido com Carlucci e Arthur Hartman no sentido de trabalharem 

propostas concretas para uma «assistência económica adicional», concordando que esta 

devia ser anunciada antes das eleições. 

 Mário Soares e Henry Kissinger discutiram em seguida a situação política 

interna, com destaque para as próximas eleições legislativas e a presença do PCP no 

Governo. Relativamente à primeira questão, o político português revelou não ter 

dúvidas de que o sufrágio se ia mesmo realizar e que o seu partido ia ganhar, registando 

ainda uma significativa perda na força dos comunistas; simultaneamente, adiantou que 

os militares não podiam, nem queriam, opor-se à supremacia dos partidos nos centros 

do poder. Quanto ao segundo assunto, Soares defendeu uma vez mais que era 

importante manter o PCP no executivo de modo a associá-los às medidas de austeridade 

que eram necessárias e impopulares; de resto, segundo as informações que possuía, o 

partido de Álvaro Cunhal continuava no gabinete chefiado por Pinheiro de Azevedo 

contra o seu interesse e apenas porque tinha recebido ordens directas de Moscovo nesse 

sentido. 

                                                 
10«Soares: - Estamos agora a entrar num período de progressiva normalização democrática. A não ser que 
a situação económica produza uma explosão de agitação social inesperada; os comunistas vão usar isso 
para nos atacarem (…) Esta é uma boa ocasião para referir-me a uma visita do Ministro das Finanças. 
Kissinger: - Quem é ele? Soares: - É um socialista, Salgado Zenha, anterior ministro da Justiça. 
Kissinger: - Sim, conheço-o. Isto é, conheço o seu nome. Vamos trazê-lo cá nas duas próximas semanas 
ou em meados de Fevereiro. Soares: - Talvez seja melhor se ele vier em Março porque as eleições estão 
marcadas para Abril». Memorandum of Conversation, January 26, 1976. FOIA 
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 Curiosamente, o responsável pela política externa dos Estados Unidos, que 

sempre se tinha oposto à participação de comunistas nos governos europeus, sendo 

mesmo essa a sua principal preocupação desde praticamente o início do processo 

político iniciado pelo golpe de Estado militar de 25 de Abril de 1974, aceitava agora 

que isso acontecesse em Portugal, afirmando que os métodos portugueses tinham tido 

sucesso e não podia «argumentar com o sucesso». 

 Finalmente, os dois dirigentes políticos discutiram a situação em Angola, 

assunto que ia dominar as preocupações norte-americanas ao longo do ano de 1976. 

Soares afirmou que estava muito preocupado com Angola e que os socialistas estavam 

a fazer tudo o que era possível para manter a política de neutralidade por parte de 

Portugal, mas não escondeu que havia uma enorme pressão pró-MPLA em Lisboa, 

atribuindo-a ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, ou seja, a Melo Antunes. Já 

Kissinger confessou que não estava preocupado com o MPLA per se mas com a 

presença de 12 mil cubanos e 200 milhões de dólares em equipamento soviético em 

Luanda, dados que constituíam uma realidade geopolítica totalmente nova.11 

 Passado pouco mais de um mês foi a vez de Sá Carneiro visitar os EUA com o 

intuito de convencer a Administração Ford da importância de uma ajuda económica 

imediata a Portugal; porém, não deixou de aproveitar a ocasião para transmitir o seu 

desagrado pelo facto de, em sua opinião, o comportamento norte-americano neste 

âmbito favorecer os socialistas em vésperas das eleições legislativas. 

 No próprio dia do encontro do líder do PPD com Henry Kissinger, Helmut 

Sonnenfeldt elaborou um memorando para o Secretário de Estado destinado a preparar 

o diálogo com o político português. No documento, o Conselheiro do Departamento de 

Estado sublinhou justamente o facto de Sá Carneiro se queixar que «a ajuda económica 

[dos EUA] estava a ser tratada de um modo que favorecia os socialistas nas eleições» e 

comentou a este respeito: «ele tem alguma razão pois o anúncio original foi feito 

quanto Soares esteve cá e o ministro das Finanças, que virá a Washington em breve, é 

também um socialista»; para Sonnenfeldt esta questão devia ser levada a sério pelo 

governo norte-americano pois Sá Carneiro era «um homem extremamente ambicioso» e 

podia «vir a ser Primeiro-Ministro».12 

                                                 
11Ibidem; «Outgoing Telegram, 022522, January 29, 1976». FOIA  
12Memorandum from Helmut Sonnenfeldt for The Secretary, March 3, 1976, NA, SDR, Entry 5339, 
Caixa 3 
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 Na realidade, a questão económica dominou o encontro entre Sá Carneiro e 

Henry Kissinger, ocorrido a 3 de Março de 1976, com o primeiro a sublinhar a 

importância do auxílio dos Estados Unidos e da Europa Ocidental para a vitória 

definitiva da democracia em Portugal e a afirmar que o seu partido ia apresentar a 

seguir às eleições um plano de desenvolvimento de quatro anos compreendendo um 

apoio externo de um bilião de dólares por cada ano. 

 Tal como Helmut Sonnenfeldt havia alertado, o líder do PPD queixou-se que a 

ajuda económica estava a ser usada pelo PS «como parte de um plano eleitoral», 

referindo que Salgado Zenha era «o ministro das Finanças de um Governo Provisório» 

e não representava «um plano concertado a longo prazo», sendo «um socialista»; e a 

parte final deste momento do diálogo não podia ter sido mais significativa: «Sá 

Carneiro: - se nós ganharmos as eleições, vamos apresentar-vos planos muito em breve. 

Kissinger: agradecemos isso. Quer dizer, agradecemos ter os vossos planos. 

Tecnicamente, claro, nós somos neutros nas eleições. Sá Carneiro: Sim, percebo que 

vocês são neutros, tecnicamente». 

 A mensagem que Sá Carneiro pretendia transmitir aos americanos era clara: 

estes não deviam apoiar o PS, como estavam a fazer, mas o PPD pois este ia ganhar as 

eleições Legislativas. De resto, de acordo com as suas previsões, o Partido Popular 

Democrata ia obter entre 35 a 40% dos votos, ficando os socialistas com menos 10%, o 

CDS com cerca de 15 a 20 % e o PCP reduzido a 5 ou 7%. Todavia, Kissinger tinha 

outra proposta a fazer, sugerindo directamente que devia «haver uma cooperação entre 

os populares democratas e os socialistas». 

 Outro momento marcante do encontro ocorreu já na sua parte final quando Sá 

Carneiro referiu que a URSS estava activa em Portugal através dos cubanos, tendo-se 

estes últimos infiltrado no País através de Espanha. Perante a perplexidade do 

Secretário de Estado, o líder do PPD especificou que elementos provenientes de Cuba 

tinham sido responsáveis por vários incidentes durante um comício do partido em 

Setúbal.13  

                                                 
13«Kissinger: - Os soviéticos estão presentemente activos em Portugal? Sá Carneiro: - sim, através dos 
cubanos. Kissinger: - Há cubanos em Portugal? Sá Carneiro: - Sim e eles estiveram envolvidos em 
incidentes algumas semanas atrás. Kissinger: - Eles estão na Embaixada? Sá Carneiro: - Não, eles vieram 
por via terrestre, incluindo de Espanha, de várias formas. Kissinger: - Não sei desses incidentes. Quantos 
eram? Sá Carneiro: - Cerca de 500 e várias pessoas ficaram feridas. Memorandum of Conversation, 
March 3, 1976. FOIA 
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 Finalmente, a 16 de Março foi a vez de Salgado Zenha visitar os Estados Unidos 

e encontrar-se com Henry Kissinger para discutir a ajuda económica norte-americana a 

Portugal. 

 Com este propósito, o ministro das Finanças procurou sublinhar a gravidade da 

situação da economia portuguesa, afirmando que esta estava a «atingir proporções de 

emergência» e que era de esperar «uma séria batalha económica nos próximos anos». 

Para ele, os aspectos mais problemáticos residiam na «escassez de comida» e no 

«desequilíbrio da balança de pagamentos». Para superar esta situação era necessária 

«uma relação económica mais próxima com os EUA», sobretudo através do 

«incremento comercial», mas também pela «assistência americana». 

 Todavia, o empenho de Zenha para sensibilizar o Secretário de Estado 

constituiu mais uma formalidade uma vez que este último já havia tornado pública a 

total disponibilidade da sua Administração para apoiar Portugal, tendo mesmo dado 

instruções a Hartman e a Carlucci para elaborarem um programa concreto destinado ao 

aumento do auxílio de Washington. De resto, e este foi o aspecto mais significativo do 

encontro, durante a conversa com o responsável português pela pasta das finanças, 

Kissinger não deixou qualquer dúvida acerca da sua atitude agora activamente 

favorável a Lisboa, sendo a sua mensagem a este respeito inequívoca; declarou o 

Secretário de Estado: «Só posso dizer-lhe que, no que diz respeito ao meu 

Departamento, podem contar com todo o apoio. Vocês fizeram um progresso 

importante e dramático. Posso dizer-lhe que a única dificuldade que os meus colegas 

têm comigo é que eu quero agir mais rapidamente e fazer mais. Vocês não vão ter 

problemas comigo».14 

 Na realidade esta intensa campanha diplomática das forças “democráticas” 

internas junto da Administração Ford com vista à obtenção de um auxílio económico 

significativo coincidiu com uma grande disponibilidade por parte dos dirigentes do 

aliado localizado do outro lado do Atlântico que pretendiam associar-se ao sucesso da 

transição democrática portuguesa. Neste sentido, os Estados Unidos desempenharam 

efectivamente um papel crucial no âmbito do apoio à resolução da grave crise da 

economia do País no período subsequente ao 25 de Novembro, quer através da 

disponibilização de ajuda ao nível bilateral, quer na mobilização de um consórcio 

internacional com vista à concessão do que ficou conhecido por “grande empréstimo”. 

                                                 
14Memorandum of Conversation, March 16, 1976. FOIA 
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 Logo no início de Janeiro de 1976 foi constituída uma comissão económica 

conjunta entre Portugal e os EUA com o objectivo de elaborar um plano concreto de 

ajuda de Washington a Lisboa, ficando o Embaixador Carlucci responsável pelas 

negociações. E, durante o primeiro encontro ocorrido no dia 28 desse mês, os 

representantes da delegação norte-americana deixaram claro que existia ao nível da 

Administração e do Congresso total apoio à ideia de uma assistência massiva a 

Portugal, podendo esta atingir um valor aproximado de 300 milhões de dólares durante 

um período de 24 meses. Foi ainda explicitado na ocasião que este montante, atribuído 

a título de empréstimo de baixo juro, destinava-se a ser investido nas áreas definidas 

como prioritárias, como o combate ao desemprego, o apoio aos grupos sociais mais 

carenciados, a construção de habitação social, a ajuda alimentar, a saúde, a educação, a 

agricultura e programas gerais de intercâmbio técnico.15 

 Na sequência dos trabalhos desta comissão económica conjunta, bem como dos 

esforços diplomáticos empreendidos sobretudo por Mário Soares, a 16 de Março o 

governo dos EUA tornou pública a decisão de conceder um empréstimo de 240 milhões 

de dólares a Portugal. Não por acaso, o anúncio foi feito logo após o encontro entre 

Salgado Zenha e Henry Kissinger em Washington através de um press release 

divulgado pelo Departamento de Estado onde se afirmava que a assistência destinava-se 

a apoiar a recuperação económica do País na continuação do seu progresso em direcção 

à democracia e incluía empréstimos destinados a promover o desenvolvimento, 

investimentos para o sector da habitação, facilidades ao nível do comércio agrícola, 

assistência técnica, bem como um subsídio de 35 milhões de dólares destinados a 

ajudar à reintegração dos portugueses provenientes de África.16 

 A 3 de Junho, após diligências encetadas por Frank Carlucci, a Administração 

Ford decidiu aumentar o montante da assistência a Portugal para um valor de 500 

milhões de dólares. No memorando entregue pelo Secretário de Estado ao Presidente 

com esta proposta podia ler-se: «para alcançarmos os nossos objectivos políticos em 

Portugal, defendemos a rápida aprovação do pedido de empréstimo de 500 milhões» 

pois «o Banco de Portugal projectou um défice de 1.5 biliões de dólares na balança de 

pagamentos». E Kissinger não escondeu mesmo que a decisão se destinava a apoiar 

Mário Soares e o I Governo Constitucional, cuja tomada de posse estava agendada para 

o mês seguinte, ao acrescentar que era «melhor para Soares e para a consolidação da 

                                                 
15«Lisbon, 639, January 29, 1976». FOIA 
16Department of State Bulletin, Vol LXXIV, nº1919, April 5, 1976, p.432 
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democracia portuguesa» se ele pudesse «anunciar novos gestos de forte apoio do 

Ocidente a Portugal antes de tornar público o programa de recuperação económica do 

seu executivo».17 

 Efectivamente, foi já no período de vigência do I Governo Constitucional que os 

EUA concretizaram o essencial do seu papel de apoio à economia portuguesa. Desde 

logo porque os montantes prometidos a título bilateral desde Janeiro de 1976 só foram 

realmente disponibilizados no primeiro semestre do ano seguinte, mas sobretudo 

porque foi nessa ocasião que Washington decidiu assumir a liderança do projecto que 

ficou conhecido pelo “grande empréstimo”. 

 A ideia do “grande empréstimo” surgiu a 3 de Setembro de 1976 no contexto de 

um encontro entre Mário Soares e Frank Carluci durante o qual o primeiro solicitou ao 

Embaixador a sua ajuda para «obter um substancial empréstimo do governo dos 

Estados Unidos para avançar com um programa de recuperação económica», propondo 

em concreto «a concessão de 300 milhões de dólares até ao final do ano» e «1 bilião de 

dólares em 1977». Ainda que reconhecendo dificuldades em convencer Washington 

devido aos elevados montantes envolvidos, o diplomata prontificou-se a apoiar a ideia 

do agora Primeiro-Ministro e logo após a conversa escreveu para Washington que 

«enquanto líder socialista comprometido a implementar um programa conservador», 

Soares precisava «não apenas de assistência económica como da bênção política do 

Ocidente», sendo «o empréstimo essa bênção»; e, sublinhando o facto de o pedido de 

ajuda ter sido feito pessoalmente, o que tinha «implícito que o próprio precisava de 

auxílio», concluiu que este era «o momento para vir em seu apoio».18 

 Numa segunda reunião entre os dois, ocorrida oito dias depois, Carlucci 

comunicou a Mário Soares que embora não tivesse ainda recebido «uma resposta 

formal de Washington ao seu pedido», a «reacção informal era que existia simpatia 

para um empréstimo de curto prazo de 300 milhões de dólares»; já o restante montante 

de 1 bilião de dólares devia ser «tratado como uma questão separada» e num «âmbito 

multilateral». Soares pediu então ao Embaixador para usar a sua influência no sentido 

de garantir a ajuda americana para a «criação de um consórcio, incluindo vários 

governos, instituições internacionais e o sector privado», o que este último fez de 

imediato ao escrever nesse mesmo dia para o Departamento de Estado que «as razões 

                                                 
17Memorandum from Arthur Hartman for The Secretary, June 3, 1976, GFL, PCF, Caixa 10 
18«Lisbon, 6070, September 3, 1976». FOIA 
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políticas para esse apoio» eram «esmagadoras» pois Soares era «o homem responsável 

por salvar Portugal do comunismo».19  

 Na sequência do pedido do agora Primeiro-Ministro, do empenhamento pessoal 

de Carlucci e da vontade de Kissinger em associar-se à vitória da via democrática em 

Lisboa, o governo norte-americano aprovou em Novembro «uma espécie de mini-plano 

Marshall» para o Portugal.20 Este previa três fases distintas na ajuda económica ao País: 

numa primeira etapa, a concessão de uma linha de crédito a curto prazo através do 

Exchange Stabilization Found no valor de 300 milhões de dólares; numa segunda etapa, 

um empréstimo a três anos num total de 550 milhões de dólares a ser disponibilizado no 

quadro de um consórcio internacional formado pelos próprios EUA, pelos países 

europeus ocidentais e pelo Japão com vista à concessão de um montante total de 1.5 

biliões de dólares (o “grande empréstimo”); numa terceira etapa, o recurso de Portugal 

a capitais privados e a um acordo stand-by com o FMI.21  

 A primeira fase do plano - o empréstimo bilateral norte-americano - foi 

concretizada sem dificuldades, tendo os 300 milhões de dólares sido atribuídos a Lisboa 

passados poucos meses; porém, já a efectivação da segunda fase – o “grande 

empréstimo” propriamente dito – deparou-se com a oposição de alguns aliados e 

acabou por nunca se concretizar da forma inicialmente prevista. Como contou José 

Medeiros Ferreira, à data ministro dos Negócios Estrangeiros e interveniente directo 

nas negociações que decorreram neste âmbito, surgiram «divergências entre os EUA e 

os europeus», com os segundos a «apresentar resistências» e «a recordar que havia 

mecanismos internacionais», destacando-se aqui, curiosamente, a RFA.22 

 Deste modo, em Junho de 1977, numa reunião realizada em Paris, os aliados 

ocidentais decidiram que para conseguir o “grande empréstimo” Portugal tinha de 

negociar um acordo stand-by com o FMI, o que era exactamente o contrário da ideia do 

plano elaborado pelo governo dos Estados Unidos que concebia a concessão do 

montante de 1.5 biliões de dólares como «uma solução excepcional» destinada 

justamente a preparar Lisboa para recorrer numa terceira fase ao Fundo Monetário 

Internacional.23 

                                                 
19«Lisbon, 6223, September 11, 1976». FOIA 
20Entrevista a José Medeiros Ferreira, Lisboa, 3.4.2007 
21Memorandum from The Secretary of State/ Secretary of Treasury for The President, November 16, 
1976, GFL, PCF, Caixa 10 
22Entrevista a José Medeiros Ferreira, Lisboa, 3.4.2007 
23José Medeiros Ferreira, «As Relações Luso-Americanas no Século XX – A Descoberta do Plano 
Bilateral», Ler História, nº25, 1994, pp-71-87 
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 Como comentou o ministro dos Negócios Estrangeiros do I Governo Provisório 

a respeito do acordo standby-by com o FMI: «era de novo o plano multilateral de 

organização da sociedade internacional que impunha a sua lei no contexto de uma 

iniciativa bilateral entre Portugal e os EUA».24 

 

3.O apoio dos EUA à edificação das estruturas democráticas 

 A par com a reestruturação das Forças Armadas e com a tentativa de resolução 

da grave crise económica, a liderança que emergiu do resultado do confronto militar de 

25 de Novembro estabeleceu como prioridade a normalização político-institucional do 

País, nomeadamente através da aprovação da nova Constituição e da subsequente 

eleição dos órgãos de soberania previstos nessa lei fundamental. 

 Os primeiros passos nesse sentido começaram a ser dados a 11 de Dezembro de 

1975, ocasião em que o Conselho da Revolução decidiu iniciar negociações com os 

partidos políticos com vista à revisão do I Pacto MFA-Partidos, tendo para o efeito 

nomeado uma comissão constituída por Ramalho Eanes, Canto e Castro, Melo Antunes, 

Vasco Lourenço e Martins Guerreiro. A iniciativa foi originada pela pressão exercida 

por PS, PPD e CDS a partir da Assembleia Constituinte, porém, para ela contribuíram 

em larga medida os militares “operacionais” que saíram bastante fortalecidos do 25 de 

Novembro e defendiam a redução do papel das Forças Armadas na vida política 

nacional. 

 De resto, comentando para o Departamento de Estado o início das negociações 

com vista à revisão da Plataforma de Acordo Constitucional, Frank Carlucci sublinhou 

justamente a existência de uma divisão do grupo que se reuniu tacticamente em torno 

do “Documento dos Nove”, com os “militares políticos” liderados por Melo Antunes a 

defenderem a continuação de um papel importante do MFA e os militares 

“operacionais” comandados por Ramalho Eanes a sustentarem o “regresso aos 

quartéis”; e, ainda segundo o Embaixador norte-americano, apesar dos primeiros 

constituírem a maioria, os segundos «tinham as armas».25 

Na lógica da nova correlação de forças, a 26 de Fevereiro de 1976 foi assinado 

pelo Conselho da Revolução e por todos os partidos políticos representados na 

Assembleia Constituinte, à excepção da UDP, o II Pacto MFA-Partidos que, em 

comparação com o anterior, introduziu alterações substanciais. 

                                                 
24Ibidem 
25«Lisbon, 7488, December 17, 1975». www.archives.gov/aad/series-description.jsp 
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Desde logo, precisamente ao nível do CR que viu os seus poderes reduzidos, 

sobretudo no plano legislativo, continuando contudo a dispor de importantes 

competências como a de «Conselho do Presidente da República», de «garante do 

regular funcionamento das instituições democráticas, do cumprimento da Constituição 

e da fidelidade ao espírito da revolução portuguesa de 25 de Abril de 1974» e ainda de 

«órgão político e legislativo em matéria militar». Em concreto, de entre os poderes 

atribuídos ao Conselho da Revolução nesta nova Plataforma de Acordo Constitucional 

destacou-se, pela sua importância, a competência de garante do cumprimento da 

Constituição, cabendo-lhe, neste âmbito: «pronunciar-se por iniciativa própria ou a 

qualquer solicitação do Presidente da República sobre a constitucionalidade de 

quaisquer diplomas, antes de os mesmos serem promulgados»; «velar para que sejam 

emitidas medidas necessárias ao cumprimento das normas constitucionais, podendo 

emitir recomendações para o efeito»; «pronunciar-se, com força obrigatória geral, sobre 

a constitucionalidade de quaisquer diplomas já promulgados, sob solicitação do 

Presidente da República, do Presidente da Assembleia Legislativa, do Procurador-Geral 

da República e do Provedor de Justiça». Ainda neste âmbito, avultavam os extensos 

poderes atribuídos ao CR enquanto «órgão político e legislativo em matéria militar», 

cabendo-lhe a «competência exclusiva para legislar sobre organização e funcionamento 

das Forças Armadas». Finalmente, enquanto «garante da fidelidade ao espírito da 

Revolução Portuguesa», o Conselho tinha a «capacidade de pronunciar-se junto do 

Presidente da República sobre a nomeação do Primeiro-Ministro». 

Também relativamente ao Presidente da República o novo pacto introduziu 

alterações relevantes em relação ao anterior, sobretudo consagrando a sua eleição por 

sufrágio directo e universal, e já não por um colégio eleitoral. Além disso, o PR viu os 

seus poderes aumentados a expensas do CR e acumulou às suas funções a de Presidente 

do Conselho da Revolução e Comandante Supremo das Forças Armadas, o que tinha 

ainda como alcance o pressuposto, não escrito, de que o Presidente da República tinha 

de ser um militar. 

Outra alteração importante introduzida pelo II Pacto MFA-Partidos residiu na 

exclusão da existência de uma Assembleia do MFA o que, na prática, significou a 

extinção desta. De resto, foi igualmente suprimido o conceito do «Movimento das 

Forças Armadas como motor da revolução». 

Finalmente, determinou-se que o Pacto vigorava «por um período de transição» 

de «quatro anos», não podendo ser revisto durante esse tempo sem o acordo do 
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Conselho da Revolução e tendo de ser «obrigatoriamente inserido no texto da 

Constituição»26 

No dia seguinte, Carlucci enviou para Washington um telegrama contendo a sua 

análise à nova Plataforma de Acordo Constitucional concluindo que esta significava 

«uma redução do papel das Forças Armadas», mas acrescentando que ela incluía «uma 

linguagem suficientemente ambígua para permitir uma larga extensão do papel do 

Conselho da Revolução se os militares concluíssem que as coisas estavam a evoluir mal 

após as eleições». Ainda de acordo com a avaliação do Embaixador, os partidos 

políticos “democráticos” eram na sua maioria «favoráveis» ao conteúdo do pacto, ainda 

que só tivessem aceite a manutenção de amplos poderes para o CR enquanto «preço 

para obter as eleições» que iam «dar-lhes a legitimidade necessárias para finalmente 

estabelecer o seu domínio político».27 

 O compromisso entre as várias sensibilidades político-militares reflectido nos 

termos do II Pacto MFA-Partidos enformou igualmente o texto Constitucional 

aprovado a 2 de Abril de 1976 com os votos favoráveis de todos os partidos eleitos para 

a Assembleia Constituinte, com a excepção do CDS. 

A Constituição consagrou em definitivo a natureza democrática do Estado 

português, mas, simultaneamente, confirmou em lei fundamental a herança do processo 

revolucionário. Assim podia ler-se logo no seu artigo 2º: «A República Portuguesa é 

um Estado democrático, baseado na soberania popular, no respeito e na garantia dos 

direitos e liberdades fundamentais e no pluralismo de expressão e organização política 

democráticas, que tem por objectivo assegurar a transição para o socialismo mediante a 

criação de condições para o exercício democrático do poder pelas classes 

trabalhadoras».   

Dentro deste difícil equilíbrio, o texto constitucional definiu a primazia dos 

partidos no sistema político: «Os partidos políticos concorrem para a organização e 

para a expressão da vontade popular, no respeito pelos princípios da independência 

nacional e da democracia política» (art.3º); estabeleceu o primado da legitimidade 

eleitoral: «O sufrágio directo, secreto e periódico constitui a regra geral de designação 

dos titulares dos órgãos electivos da soberania, das regiões autónomas e do poder local» 

(art.116º); afirmou o princípio da representatividade: «Os partidos políticos participam 
                                                 
26Maria Inácia Rezola, O Conselho da Revolução…, ob. cit., pp.1074-77. O conteúdo integral do II Pacto 
MFA-Partidos pode ser visto, por exemplo, em Dinis de Almeida, Ascensão, Apogeu e Queda do MFA…, 
ob. cit, pp.499-503 
27«Lisbon, 1268, February 27, 1976». FOIA 
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nos órgãos baseados no sufrágio universal e directo, de acordo com a sua 

representatividade democrática» (art.117º); e consagrou o regime de direitos, liberdades 

e garantias fundamentais dos cidadãos (art.º17º). Todavia, paralelamente, definiu como 

forma de organização económica a apropriação colectiva dos meios de produção e dos 

solos: «A organização económico e social da República Portuguesa assenta no 

desenvolvimento das relações de produção socialista, mediante a apropriação colectiva 

dos principais meios de produção e solos, bem como dos recursos naturais, e o 

exercício do poder democrático das classes trabalhadoras» (art.80º); estipulou a 

irreversibilidade das nacionalizações: «todas as nacionalizações efectuadas depois 25 

de Abril de 1974 são conquistas irreversíveis das classes trabalhadoras» (art.83º); e 

garantiu a reforma agrária: «A transferência da posse útil da terra e dos meios de 

produção directamente utilizados na sua exploração para aqueles que a trabalham será 

obtida através da expropriação dos latifúndios e das grandes explorações capitalistas» 

(art.97º).28 Além disso, a Constituição de 1976 consagrou em lei fundamental o 

Conselho da Revolução, órgão de carácter militar não sujeito a eleição livre, o que 

levou mesmo alguns autores, como Juan Linz e Alfred Stepan a considerarem a 

transição democrática portuguesa como «incompleta» dada a existência de «domínios 

reservados de poder» e de uma «tutela militar».29 

A 25 de Abril de 1976 realizaram-se as primeiras eleições legislativas sendo os 

seus resultados novamente inequívocos quanto à preferência dos portugueses pelos 

partidos defensores da via democrática, reforçando ainda mais o poder destes últimos. 

O PS foi outra vez a força política mais votada com 34,9% dos votos e mantendo uma 

forte representação à escala nacional; o PPD com 24,3% manteve o segundo lugar, 

apesar de registar uma ligeira perda em comparação com o sufrágio anterior; o CDS 

passou para terceiro partido ao obter 15,9%, duplicando deste modo os resultados do 

ano anterior; finalmente, o PCP com 14,4% averbou mais uma pesada derrota não só ao 

ser ultrapassado pelo partido de Freitas do Amaral, mas também ao ver praticamente 

desaparecer o MDP/CDE. Tudo somando, PS, PPD e CDS obtinham 75,1% dos votos, 

enquanto os comunistas e todos os partidos da extrema-esquerda não chegavam sequer 

aos 20% dos sufrágios expressos. 

 

 

                                                 
28Vítor Silva Lopes, Constituição da República Portuguesa, 1976 (Anotada), Lisboa, Editus, 1976 
29Juan Linz, Alfred Stepan, Problems of Democratic Transition and Consolidation…, ob. cit., pp.123-24 
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Quadro 8 

Resultados das eleições legislativas 

(25 de Abril de 1976)30 

 
Eleitores – 6 564 667 

Votos – 5 483 461 – 83,5% 

 

             Percentagem                           Nº de deputados                                            Votos 

PS            34,9%                                  107 deputados                                                1 912 291 

PPD         24,3%                                    73 deputados                                                1 335 381  

CDS         15,9%                                    42 deputados                                                   876 007 

PCP         14,4%                                     40 deputados                                                   788 830 

UDP           1,7%                                       0 deputados                                                      91 690 

FSP            0,77%                                     0 deputado                                                        42 162 

MRPP       0,66%                                      0 deputados                                                       36 200 

MES          0,57%                                      0 deputados                                                       31 332 

PDC           0,54%                                      0 deputados                                                       29 874 

PPM          0,52%                                       0 deputados                                                       28 320 

LCI            0,30%                                      0 deputados                                                        16 269 

PCP(ML)  0,29%                                       0 deputados                                                        15 830 

AOC          0,29%                                       0 deputados                                                        15 778 

PRT           0,09%                                       0 deputados                                                          5 171  

 

Para Carlucci era evidente que os resultados eleitorais «confirmaram o papel do 

Partido Socialista no centro vital do sistema político português». Deste modo, para ele, 

o PS com 35% dos votos era «indispensável» a qualquer Governo civil que viesse a ser 

formado, residindo a única questão em saber se Mário Soares ia optar por governar 

sozinho ou em coligação com a esquerda ou a direita, sendo que estava «à partida 

excluída uma coligação com o PCP» não só porque o próprio Soares «rejeitava essa 

hipótese, como também os militares “operacionais” se opunham «fortemente a um 

executivo PS-PCP»; mas, de acordo com o Embaixador, havia uma terceira razão de 

peso: «Soares está satisfeito com a confiança que nós [Estados Unidos] demonstramos 

ter nele; ele sabe muito bem qual a nossa posição sobre esta questão e nós vamos 

continuar a dar-lhe avisos tácticos». Ainda segundo Carlucci, «a aliança mais natural 

era com o PPD», havendo mesmo planos entre os militares “operacionais” para 

                                                 
30Comissão Nacional de Eleições, cit. em António José Telo, História Contemporânea de Portugal…, ob. 
cit., p.183 
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«pressionar» esta solução através do afastamento de Sá Carneiro da liderança dos 

populares democratas; porém, o líder dos socialistas também rejeitava esta solução «por 

receio de perder uma parte dos seus eleitores de esquerda para o PC» e defendia que «o 

PS podia e devia governar sozinho». E o Embaixador concluía que esta podia ser «a 

melhor alternativa», particularmente «se Soares e os militares» fossem «capazes de 

afastar Sá Carneiro e cooptar uma porção significativa do PPD».31 

Todavia, o próprio Carlucci se empenhou em contribuir para o estabelecimento 

de um clima de cooperação entre o Partido Socialista e o Partido Social-Democrata, 

procurando deste modo ajudar à edificação das estruturas democráticas. Fê-lo mesmo 

antes das eleições legislativas, a pedido de Mário Soares e tendo sobretudo como 

preocupação um entendimento entre ambos sobre o nome a apoiar para a Presidência da 

República. 

Logo a 10 de Janeiro de 1976, Soares encontrou-se com o Embaixador dos EUA 

em Lisboa e, queixando-se da «intransigência do líder do PPD» e das consequências 

desse facto para os partidos políticos “democráticos”, pediu-lhe para «falar com Sá 

Carneiro» e instá-lo «a ser mais flexível»; e, sugerindo a intermediação do diplomata na 

questão presidencial, o dirigente socialista acrescentou que «se o PS e o PPD 

chegassem a um acordo, o candidato de ambos seria automaticamente eleito».32 

Dez dias depois, Carlucci pediu ao Departamento de Estado autorização para 

transmitir a Mário Soares a seguinte mensagem: «No seguimento da sua sugestão, 

conversei hoje com Sá Carneiro sobre a importância de um maior entendimento entre 

os vossos dois partidos. Sugeri um encontro entre você e Sá Carneiro o mais depressa 

possível. Disse a Sá Carneiro que estava confiante que você pretendia resolver as 

diferenças com o PPD. Sá Carneiro ficou satisfeito com isto, disse que ele também 

estava ansioso por terminar com o conflito e deu indicações de que desejava um rápido 

encontro consigo. Ele também pensa que pode ser apropriado discutir potenciais 

candidatos presidenciais. Sugiro-lhe que lhe envie uma mensagem directa». 

Simultaneamente, o Embaixador informou Washington que os líderes do PS e do PPD 

                                                 
31«Lisbon, 2695, April 26, 1976», FOIA. A respeito dos planos dos militares “operacionais” para afastar 
Sá Carneiro da liderança do PPD de modo a forçar uma coligação governamental entre o PS e o PPD 
escreveu Carlucci para Washington: «o ministro do Trabalho, [Tomás] Rosa, disse-nos na semana 
passada que alguns elementos do seu grupo esperavam engendrar a substituição de Sá Carneiro, que ele e 
muitos outros consideram ser o principal impedimentos a uma cooperação entre o PS e o PPD» 
32«Lisbon, 178, January 10, 1976», FOIA 
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«podiam facilmente chegar a acordo sobre a escolha de Pinheiro de Azevedo para 

candidato à Presidência da República».33  

 Percebe-se assim que as movimentações tendentes a forçar uma maior 

cooperação entre os socialistas e os populares democratas tinham sobretudo como 

alcance as eleições presidenciais e não tanto o sufrágio das legislativas. De facto, o 

debate em torno da escolha do candidato a Presidente da República dominou o processo 

político deste período pois nele se jogava muito do equilíbrio futuro entre poder civil e 

militar no âmbito do novo regime português.   

Deste modo, apenas três dias antes da realização das eleições legislativas, o 

grupo dos “operacionais” retomou o seu plano de promoção de uma aliança entre os 

dois maiores partidos “democráticos”. Segundo as informações transmitidas por Tomás 

Rosa ao Embaixador dos Estados Unidos, o seu grupo militar acreditava que «uma 

coligação PS-PPD podia e ia emergir» e estava a trabalhar para «afastar Sá Carneiro» e 

colocar «Magalhães Mota na liderança do partido»; ainda segundo o então ministro do 

Trabalho, ele e vários militares estavam «crescentemente inclinados a apoiar Pires 

Veloso» para o cargo de Presidente. No final do telegrama enviado para Washington 

com o relato desta conversa com Tomás Rosa, Carlucci comentou que este «era 

próximo dos socialistas» e que o «seu governo ideal», compreendendo uma «coligação 

entre o PS e o PPD sem Sá Carneiro», podia reflectir a sua tendência pró-Mário Soares 

que recentemente tinha dito «que podia trabalhar confortavelmente com o PPD se ele 

fosse presidido por Magalhães Mota».34 

 Todavia, a 28 de Abril, ou seja imediatamente após as legislativas, Sá Carneiro 

antecipou-se aos seus adversários político-militares e anunciou publicamente o seu 

apoio à candidatura de Ramalho Eanes à Presidência da República, decisão tomada 

após ter sido informado que o PS ia fazer o mesmo. Uma vez mais segundo as 

informações do Embaixador norte-americano, apesar de Eanes ter reiterado na ocasião 

que «ainda não se tinha decidido» e do seu staff ter publicado um comunicado 

afirmando que «a posição do PPD foi tomada sem consultar o Chefe de Estado-Maior 

do Exército», a declaração de Sá Carneiro surgiu após ter-se «encontrado com Eanes 

nesse mesmo dia».35 

                                                 
33«Lisbon, 418, January 20, 1976», FOIA 
34«Lisbon, 2590, April 22, 1976», FOIA 
35«Lisbon, 2590, April 29, 1976», FOIA 
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 A jogada táctica do líder popular democrata acabou por apressar outras 

declarações de apoio à candidatura de Ramalho Eanes, desde logo entre os restantes 

partidos políticos “democráticos”, mas também no seio militar. Assim, o então CEME 

acabou por ser a escolha das forças vencedoras do 25 de Novembro e, acto contínuo, 

ganhou por uma larga maioria de 61,6% as eleições presidenciais realizadas a 27 de 

Junho de 1976. Seguiram-se Otelo Saraiva de Carvalho com 16,5%, Pinheiro de 

Azevedo com 14,4% e, em último lugar, Octávio Pato com 7,6%, representando a 

votação deste último mais uma significativa derrota do PCP que viu o representante da 

extrema-esquerda obter mais do dobro dos votos do seu candidato. 

 

Quadro 9 

Resultados das eleições para a Presidência da República 

(27 de Junho de 1976)36 
 

Eleitores – 6 467 480 

Votos – 4 881 125 – 75,5% 

 

                                                        Percentagem                   Votos                                            

Ramalho Eanes                                     61,6%                        2 967 137                                                 

Otelo Saraiva de Carvalho                   24,3%                           792 760                      

Pinheiro de Azevedo                             14,4%                           692 147 

Octávio Pato                                             7,6%                           365 580  

 

A institucionalização da democracia portuguesa ficou no essencial completa 

com a tomada de posse I Governo Constitucional, a 23 de Julho de 1976. Tratou-se de 

um executivo minoritário do Partido Socialista, chefiado por Mário Soares, composto 

quase exclusivamente por militantes do PS, mas com três militares, nomeadamente, 

Firmino Miguel na Defesa, Costa Brás na Administração Interna e Almeida Lima nas 

Obras Públicas.  

Segundo a avaliação enviada por Carlucci para o Departamento de Estado nesse 

mesmo dia, tratava-se de um gabinete com «poucas surpresas», à excepção da inclusão 

                                                 
36Comissão Nacional de Eleições, cit. em António José Telo, História Contemporânea de Portugal…, ob. 
cit., p.185 
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dos elementos militares que se destinava «a manter abertas linhas de comunicação com 

as Forças Armadas cujo apoio era essencial à implementação do Programa do PS».37 

Ainda a 23 de Julho, Kissinger enviou uma mensagem de felicitações a Mário 

Soares cujos termos eram reveladores da atitude norte-americana nesta fase do processo 

político português. Escreveu ele: «A sua coragem e determinação são em larga medida 

responsáveis pela restauração da democracia em Portugal e o feito da sua Nação 

ganhou a profunda admiração de todos os povos livres. Valorizo muito os estreitos 

laços que desenvolvemos durante os dois últimos anos e espero renovar a nossa 

amizade pessoal em breve. Na difícil tarefa que está a levar a cabo tem o meu firme 

apoio».38 

 E o Secretário de Estado norte-americano cumpriu a sua palavra. Como 

referimos anteriormente, o Governo dos EUA destacou-se no apoio ao I Governo 

Constitucional, quer através da concessão de ajuda económica bilateral, quer 

empenhando-se diplomaticamente em convencer os aliados ocidentais e as 

organizações financeiras internacionais a contribuírem para a resolução da grave crise 

económica do País. 

 

                                                 
37«Lisbon, 4995, July 23, 1976». FOIA 
38«OutgoingTelegram, 183412, July 23, 1976». FOIA 
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CONCLUSÃO 

 

 

 O papel desempenhado pelos Estados Unidos em Portugal a seguir ao 25 de 

Novembro de 1975 não deixa dúvidas sobre a política adoptada por Washington no 

âmbito do processo político inaugurado pelo golpe de Estado militar perpetrado pelo 

Movimento das Forças Armadas e que foi, no essencial, caracterizada pelo empenho em 

contribuir para a instauração de um regime democrático em Lisboa. 

 Na realidade, uma das principais conclusões a extrair da presente investigação 

reside justamente na ideia de que os EUA acabaram não só por se interessar pela 

revolução portuguesa como também por influenciar o seu resultado final, contribuindo 

com a sua acção para a vitória das forças “democráticas” internas. 

  Efectivamente, o governo norte-americano adoptou ao longo do tempo vários 

instrumentos de influência sobre a mudança de regime em Portugal sendo possível 

destacar, pela sua importância, cinco. Primeiro, o apoio às forças anti-comunistas 

político-militares, sobretudo a disponibilidade para conceder ajuda militar ao chamado 

«Grupo dos Nove» no contexto da possível transferência do quartel-general daqueles 

para o Norte do País em caso de efectivação da “Comuna de Lisboa”, o que, embora 

nunca tenha chegado a concretizar-se, desempenhou um importante papel estratégico e 

psicológico ao garantir uma retaguarda segura em caso de confronto com a esquerda 

revolucionária.  Segundo, a ajuda política e económica aos partidos políticos 

“democráticos”, desde logo o PS, o grande beneficiário enquanto partido vencedor das 

primeiras eleições livres, mas também o PPD e o CDS, ainda que em menor grau. 

Terceiro, a pressão diplomática junto das autoridades portuguesas, essencialmente ao 

nível militar, traduzida na sua expressão extrema na ameaça de isolamento, ou mesmo 

exclusão, de Portugal da NATO caso o PCP não fosse afastado dos órgãos de poder e a 

sua revolução travada; embora esta perspectiva tenha resultado fundamentalmente da 

convicção de Henry Kissinger de que os acontecimentos em Lisboa constituíam uma 

ameaça para a organização de defesa do Ocidente, ela acabou por se constituir como 

uma forma de pressão sobre as Forças Armadas portuguesas. Quarto, a pressão 

diplomática junto da URSS, ameaçando directamente o Kremlin com o fim da détente e 

dos acordos de Helsínquia caso este não cessasse o seu apoio ao PCP. Finalmente, 

através da “arma económica”, ou seja, aproveitando os sucessivos pedidos de ajuda 

económica por parte das autoridades portuguesas para deixar claro que qualquer auxílio 
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americano dependia do afastamento dos comunistas dos órgãos de poder e de provas 

concretas de evolução do País numa direcção democrática e pró-ocidental.  

Todavia, importa deixar claro que o empenhamento dos Estados Unidos não foi 

o elemento decisivo no âmbito da mudança de regime em Portugal, devendo-se concluir 

pela preponderância dos elementos internos, sobretudo a balança de poder militar, no 

resultado final da transição democrática portuguesa. De resto, a acção de Washington 

foi essencialmente reactiva, acompanhando os principais momentos da dinâmica 

político-militar endógena, mesmo que, como referimos, com o intuito de influenciar o 

seu resultado.  

Acresce que a política do governo norte-americano para Portugal entre 1974 e 

1976 não foi homogénea, sendo possível identificar cinco fases distintas que foram 

desde o desinteresse e inacção iniciais até ao empenhamento e amplo apoio prestados a 

partir de Agosto de 1975 e, de forma ainda mais acentuada, no pós-processo 

revolucionário.  

Assim, numa primeira fase, que corresponde ao período de tempo que vai do 25 

de Abril ao 28 de Setembro de 1974, os EUA adoptaram uma atitude de relativo 

alheamento face à revolução portuguesa e isto que pela pouca importância que os 

assuntos de Lisboa tinham para os interesses da América, quer pelos sinais 

contraditórios que emergiram no pós-golpe. 

 Na realidade, o derrube do regime autoritário não suscitou desde logo a atenção 

de Washington uma vez que o País constituía então uma baixa prioridade para a sua 

política externa, facto que explica em larga medida a surpresa com que o 25 de Abril foi 

recebido pela Administração Nixon apesar de existirem informações prévias acerca do 

mal-estar entre as Forças Armadas portuguesas. Paradoxalmente, este desinteresse foi 

ampliado pelo sentido positivo dos primeiros sinais provenientes de Lisboa que eram 

não só aceitáveis, como mesmo favoráveis para os Estados Unidos, desde logo a 

preponderância de Spínola no processo político, também a composição da Junta de 

Salvação Nacional e ainda o Programa do MFA, tudo concorrendo para a ideia de que o 

novo regime ia adoptar uma orientação mais liberal para a Metrópole e para África e, 

logo, não constituía um problema. Porém, a inclusão de dois membros do PCP – Álvaro 

Cunhal e Avelino Gonçalves – no I Governo Provisório que tomou posse a 16 de Maio 

de 1974 acabou por turvar o optimismo inicial e provocar um primeiro impacto negativo 

na capital norte-americana. 



 426

A inclusão de elementos comunistas no executivo de um País membro da NATO 

foi percepcionada pelo governo dos EUA como um precedente perigoso que podia 

colocar em causa a organização de defesa do Ocidente, não só por permitir o seu acesso 

às informações classificadas, desde logo as de natureza nuclear, como também pelo 

potencial de contágio a Itália, França, Espanha e Grécia, podendo assim afectar a 

evolução política de toda a Europa do Sul.  

 Efectivamente, a participação do PCP no conselho de ministros e a avaliação dos 

reflexos geopolíticos dessa realidade, nomeadamente ao nível dos equilíbrios da “guerra 

fria”, acabaram por determinar a atitude dos Estados Unidos face ao desenrolar de todo 

o processo de transição democrática em Portugal, dependendo a sua acção da forma, 

favorável ou desfavorável, como evoluiu o seu objectivo último: forçar a saída do 

Partido Comunista do governo e travar a sua revolução. 

 Contudo, tal facto não foi desde logo suficiente para provocar uma forte reacção 

da Administração Nixon que optou num primeiro momento por «esperar para ver», ou 

seja, embora concordando com o projecto de Spínola para a Metrópole e para África, 

Washington decidiu não apoiar o general de modo a deixar claro à Europa Ocidental, 

sobretudo a Roma, Paris, Madrid e Atenas, que não havia auxílio americano a um país 

com comunistas no executivo. 

 Não significa isto que a inacção do governo dos EUA nos primeiros cinco meses 

da revolução portuguesa tenha sido completa. Em Julho de 1974, dois acontecimentos 

de origem distinta provocaram um primeiro sobressalto no Departamento de Estado e 

levaram a um esboço de reacção, ainda que tímida. No plano interno, assistiu-se à 

formação do II Governo Provisório na sequência da “crise Palma Carlos” e à nomeação 

de Vasco Gonçalves para Primeiro-Ministro, sendo que as informações recebidas em 

Washington logo nessa ocasião iam no sentido de que o novo chefe do executivo era 

«um comunista». Para agravar, praticamente em simultâneo, ocorreu no plano externo a 

eclosão da crise de Chipre que colocou o bloco ocidental perante um cenário estratégico 

crescentemente problemático no Mediterrâneo: no flanco Este, com o confronto entre a 

Grécia e a Turquia - dois membros da NATO -, a queda do governo grego dos coronéis 

e o subsequente inicio de um processo de mudança de regime no País, a decisão dos 

dirigentes de Atenas de se retirarem do comando integrado da organização de defesa do 

Ocidente e a crise nas relações entre a Turquia e os EUA em consequência do embargo 

militar então imposto pelo Congresso norte-americano a Ancara; no flanco Oeste, com o 

crescente peso eleitoral dos partidos comunistas em Itália e França e a possibilidade 
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destes chegarem ao poder em coligação com os cristãos-democratas e os socialistas, a 

ascensão do PCP em Portugal e o advento de um processo de transição de regime em 

Espanha. Tudo somado, temeu-se pela perda do controlo da zona estratégica vital da 

bacia do Mediterrâneo, o que punha em causa o flanco Sul da NATO. 

 Consciente desta equação geopolítica, ainda em Julho, Henry Kissinger chamou 

o Embaixador Stuart Nash Scott a Washington para o instruir a pedir uma audiência 

com Spínola e transmitir-lhe que o governo norte-americano estava não só «muito 

preocupado» com a influência comunista em Portugal, como desaprovava «fortemente» 

a presença do PCP no conselho de ministros. E, no mês seguinte, o Secretário de Estado 

solicitou ao general Vernon Walters, à época vice-director da CIA, para se deslocar 

pessoalmente a Lisboa com a finalidade de avaliar no terreno a situação e estabelecer 

contactos com os líderes político-militares portugueses. 

 Mas foi apenas com o 28 de Setembro e a subsequente acentuada viragem à 

esquerda em Portugal que se assistiu a uma primeira mudança na política dos Estados 

Unidos para a transição portuguesa, entrando assim numa segunda fase que se 

prolongou até ao 11 de Março de 1975, através da substituição da atitude de «esperar 

para ver» por um envolvimento, ainda que de «baixa intensidade», nos assuntos de 

Lisboa. 

 A própria evolução da revolução, ao direccionar-se cada vez mais num sentido 

desfavorável aos interesses americanos, contribuiu para um aumento da importância do 

País nos EUA e, acto contínuo, para um maior envolvimento destes no processo 

político interno. No topo das preocupações americanas estavam desde logo as 

circunstâncias do afastamento de Spínola, nomeadamente o papel decisivo 

desempenhado pelo PCP nas brigadas populares que cortaram os acessos à capital e 

impediram a realização da manifestação da «maioria silenciosa»; também o 

afastamento quase completo dos oficiais “spinolistas” dos centros de poder político-

militar e a sua substituição por elementos mais à esquerda; ainda a formação de um 

novo Governo Provisório no seio do qual o Primeiro-Ministro «comunista» e os seus 

aliados reforçaram a sua influência; finalmente, as informações recebidas em 

Washington acerca do avanço do partido de Álvaro Cunhal nas Forças Armadas, no 

executivo, nas autarquias locais, nos sindicatos e nos meios de comunicação social. 

 Deste modo, apenas doze dias após o 28 de Setembro, Henry Kissinger decidiu 

enviar a Portugal uma missão do Departamento de Estado chefiada pelo responsável 

pela desk de Assuntos Ibéricos, Alan Lukens, com três objectivos primordiais: analisar 
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no terreno a situação, decidir a resposta a dar ao pedido de Costa Gomes para ser 

recebido na Casa Branca, iniciar contactos com os aliados europeus ocidentais acerca da 

transição portuguesa com vista à troca de pontos de vista.  

 Já em Outubro, os Estados Unidos aproveitaram a visita de Costa Gomes e 

Mário Soares a Washington para exercer uma forte pressão diplomática sobre as 

autoridades portuguesas. Primeiro, deixando claro que Portugal estava a permitir ao 

PCP adquirir progressivamente o controlo da situação e que esse facto colocava um 

sério problema ao nível da NATO, sendo inadmissível para o governo norte-americano 

a presença na organização de defesa do Ocidente de um País com um executivo 

dominado pelos comunistas e com uma orientação externa pró-soviética ou mesmo não-

alinhada. Segundo, sublinhando que a Administração Ford, mesmo compreendendo as 

necessidades de auxílio económico de Lisboa, não podia convencer o Congresso a 

aprovar um programa de ajuda a não ser que as políticas portuguesas no período 

imediatamente subsequente demonstrassem claramente a evolução para um regime 

democrático e para uma política externa pró-ocidental. 

 Praticamente em simultâneo, o Secretário de Estado iniciou uma ofensiva 

diplomática destinada a afastar Portugal do Grupo de Planeamento Nuclear da NATO, 

dando assim inicio ao processo de progressivo isolamento do País no Organização, 

fazendo-o quer directamente junto das autoridades portuguesas, quer através dos aliados 

europeus ocidentais, tendo a pressão exercida por Kissinger forçado Costa Gomes a 

decidir que o País se devia retirar por sua iniciativa do NPG. 

 Finalmente, no final do ano de 1974, o Departamento de Estado decidiu 

substituir a equipa da Embaixada norte-americana colocada em Lisboa, trocando Stuart 

Nash Scott, considerado um soft-liner, por Frank Carlucci, um hard-liner, com vasta 

experiência em situações revolucionárias e com peso político nas estruturas de poder em 

Washington. A nomeação do novo Embaixador foi ainda inserida no contexto da 

aprovação de um programa de ajuda económica e cooperação para Portugal destinado a 

providenciar a Carlucci, segundo o próprio, «uma ferramenta de trabalho».  

 O período de tempo compreendido entre o 11 de Março e Agosto de 1975 

assinalou a terceira fase da política dos Estados Unidos para Portugal, caracterizada pela 

reacção dura do Departamento de Estado à radicalização da revolução após o golpe 

militar falhado dos “spinolistas” e pela subsequente disputa no seio da Administração 

Ford entre duas visões distintas sobre a estratégia a seguir para os acontecimentos 

portugueses, nomeadamente a de Henry Kissinger, preconizando que o País estava 
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condenado tornar-se comunista e devia ser isolado no seio da Aliança Atlântica de 

molde a tornar-se a «vacina» para o resto da Europa Ocidental, e a de Frank Carlucci, 

sustentando que Lisboa podia ser salva do comunismo desde que se apoiassem as forças 

moderadas internas, devendo ser não a «vacina» mas o «exemplo» da coesão da 

democracia no Ocidente. 

   Coerentemente com a sua «teoria da vacina», imediatamente após o 11 de Março 

o Secretário de Estado empenhou-se em isolar Portugal na NATO. Neste sentido, nos 

dias que se seguiram à tentativa falhada de golpe militar instruiu Carlucci para 

transmitir a Costa Gomes que o seu governo estava «preocupado com o tom estridente 

anti-Ocidente, anti-Estados Unidos, anti-NATO» das declarações de várias autoridades 

portuguesas e pediu-lhe para elaborar o cenário da «ostracização» do País na NATO. E, 

em Maio de 1975, por ocasião de uma cimeira da organização de defesa do Ocidente em 

Bruxelas, Kissinger esforçou-se mesmo por converter a «vacina» na política da Aliança 

Atlântica para Lisboa, procurando convencer os seus colegas europeus ocidentais a 

aceitarem o isolamento, ou mesmo, num extremo, a expulsão de Portugal da NATO, 

deparando-se contudo com a oposição dos últimos a esta estratégia.   

 A posição dura do Secretário de Estado para a transição portuguesa não foi 

igualmente partilhada pelo seu Embaixador em Lisboa que defendia alternativamente 

uma política de apoio às forças “moderadas” internas, sobretudo no contexto da 

realização das eleições para a Assembleia Constituinte, devendo esta traduzir-se quer na 

concessão de ajuda económica a Portugal, quer mesmo no aprofundamento dos 

contactos militares entre a NATO e as Forças Armadas portuguesas, o que era 

exactamente o contrário do preconizado por Kissinger. Consequentemente, 

desenvolveu-se um conflito entre ambos que se foi progressivamente agudizando ao 

ponto de se transformar numa «disputa no seio do Governo dos Estados Unidos» que 

apenas conheceu um desenlace em Agosto de 1975, altura em que o Embaixador se 

deslocou a Washington e conseguiu forçar uma mudança na posição do responsável pela 

política externa norte-americana. 

 A actuação decisiva de Frank Carlucci no seio do seu governo, a acção 

moderadora da Europa Ocidental junto da Administração Ford sobretudo durante o 

encontro na capital finlandesa para a assinatura da Acta Final da Conferência de 

Helsínquia e o inicio do contra-ataque das forças “moderadas” portuguesas a seguir à 

vitória dos partidos “democráticos” nas primeiras eleições livres, acção em que se 

destacou o Partido Socialista pelo carácter pioneiro da sua reacção mas em que o 
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elemento decisivo foi a ofensiva dos militares anti-comunistas reunidos em torno do 

chamado “Grupo dos Nove”, tudo combinado, produziu uma mudança de fundo na 

política dos Estados Unidos para Portugal que entrou assim na sua quarta fase, 

caracterizada pelo apoio às forças “moderadas” político-militares. 

 A partir de então os EUA passaram a ter uma intervenção mais directa no 

processo político português, esforçando-se por influenciá-lo num rumo democrático e 

centrando a sua actuação no objectivo prioritário de forçar a queda de Vasco 

Gonçalves, tarefa entendida como instrumental da derrota do PCP. Fizeram-no desde 

logo aproveitando o pedido de ajuda de Costa Gomes para o estabelecimento de uma 

ponte aérea destinada a evacuar os colonos portugueses de Angola para deixar claro que 

«não havia muita disponibilidade para ajudar o regime radical e repressivo de [Vasco] 

Gonçalves», contudo, se o Primeiro-Ministro fosse afastado, o Departamento de Estado 

estava disponível para conceder uma ajuda «substancial». Depois, recorrendo à “arma” 

económica, numa estratégia articulada com os aliados europeus, transmitindo a Costa 

Gomes a mensagem que o Ocidente estava pronto para ajuda o País a fazer face às 

crescentes dificuldades da sua economia, mas que qualquer auxílio estava condicionado 

à existência de sinais concretos de evolução da situação numa direcção democrática. 

Finalmente, quando Vasco Gonçalves foi nomeado CEMGFA, o governo norte-

americano ameaçou novamente excluir Portugal da NATO, desta feita por sugestão do 

próprio Carlucci e em articulação com o “Grupo dos Nove” e com os partidos 

“democráticos”, com o intuito de impedir que o ex-Primeiro Ministro ficasse «numa 

posição ideal para purgar os moderados». 

 Pela mesma ocasião, a Administração Ford decidiu finalmente agir 

diplomaticamente junto da URSS com o intuito de travar o apoio desta ao PCP, 

avisando directamente os dirigentes de Moscovo que qualquer envolvimento em 

Portugal era contrário à détente Leste-Oeste e aos princípios da segurança europeia, 

numa clara referência aos recentes acordos de Helsínquia. 

 Os Estados Unidos, em cooperação com a Europa Ocidental, desempenharam 

ainda um papel fundamental no contexto do processo que conduziu ao choque militar 

de 25 de Novembro e à iminência de uma guerra civil em Portugal. Na sequência de 

várias reuniões entre altos responsáveis pela política externa de Washington, Bona, 

Londres e Paris, os aliados ocidentais elaboraram planos para apoiar os “moderados” 

portugueses no caso de uma tomada do poder pelo PCP em Lisboa e a subsequente 

deslocação para o Norte do País do quartel-general das forças anti-comunistas que 
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incluíam até a concessão de auxílio militar a ser canalizado para Portugal pelos 

britânicos. 

 O fim do processo revolucionário com o 25 de Novembro assinalou a quinta e 

última fase da política dos EUA para Portugal caracterizada por um amplo apoio à 

instauração do regime democrático, assumindo mesmo Washington um papel liderante 

quer na ajuda à reestruturação das Forças Armadas portuguesas com o intuito de as 

retirar da cena política e devolvê-las aos quartéis através essencialmente da sua 

crescente integração nas estruturas da NATO, quer no auxílio económico ao País no 

plano bilateral e no âmbito de um consórcio internacional destinado a conceder um 

“grande empréstimo” a Lisboa, quer na ajuda à edificação das estruturas democráticas 

onde se destacou o empenhamento na viabilização do I Governo Constitucional.   

 Como começámos por referir, este empenho do governo norte-americano em 

ajudar Portugal na fase final do processo de mudança de regime, ainda que não tenha 

sido uma constante ao longo do tempo, exemplifica correctamente o objectivo último 

da sua política para o País: impedir a tomada do poder pelos comunistas e contribuir 

para a instauração da democracia. A mensagem transmitida por Henry Kissinger a 

Salgado Zenha por ocasião do encontro entre ambos a 16 de Março de 1976 para 

discutir os pormenores de um substancial auxílio económico americano a Lisboa foi a 

esse respeito categórica. Afirmou o Secretário de Estado: «Só posso dizer-lhe que, no 

que diz respeito ao meu Departamento, podem contar com todo o apoio. Vocês fizeram 

um progresso importante e dramático. Posso dizer-lhe que a única dificuldade que os 

meus colegas têm comigo é que eu quero agir mais rapidamente e fazer mais. Vocês 

não vão ter problemas comigo». 
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INTRODUÇÃO 

 

 

1.Objecto do trabalho 

 O presente trabalho tem por objecto o estudo das relações luso-americanas no 

período da transição democrática portuguesa, ou seja, desde o golpe de Estado militar 

de 25 de Abril de 1974 até à tomada de posse do I Governo Constitucional a 23 de 

Julho de 1976. 

 O seu principal objectivo consiste em compreender a política dos Estados 

Unidos para Portugal durante o processo em apreço e avaliar o seu impacto no 

resultado final da passagem do regime autoritário para a democracia no País. 

 A escolha do tema surge na sequência do crescente interesse pela problemática 

das transições para a democracia entre a comunidade académica nacional e 

internacional e da percepção de que o caso português se encontra ainda 

insuficientemente estudado, muito em especial no que diz respeito à influência da 

dimensão externa nos seus principais desenvolvimentos, aspecto sobre o qual 

praticamente não existem trabalhos monográficos. 

A opção pelos EUA de entre os múltiplos actores exógenos formais e informais 

que intervieram no processo político iniciado pelo golpe de Estado militar de 25 de 

Abril de 1974 justifica-se pelo facto de, na lógica do sistema internacional, a política 

externa norte-americana ter reflexos preponderantes nos principais acontecimentos 

mundiais, muito em particular nos ocorridos no Ocidente, zona de inserção de Portugal. 

 A mudança de regime em Lisboa desenvolveu-se em plena “guerra fria”, ou 

seja, no quadro do sistema bipolar que dividiu o mundo em dois blocos político-

militares antagónicos, hegemonizados pelas únicas superpotências remanescentes - os 

Estados Unidos e a União Soviética. Nem mesmo a necessidade dos decisores de 

Washington e Moscovo responderem às oscilações na balança global de poder dos anos 

1960 e 1970 através da redução da tensão no conflito central Leste-Oeste, fórmula que 

ficou conhecida por détente, alterou o ordenamento internacional que emergiu no pós-

1945. Como referiu Raymond Garthoff, a détente consistiu numa fase do sistema da 

“guerra fria” e não numa alternativa a este».1 

                                                 
1Raymond Garthoff, Détente and Confrontation. American-Soviet Relations from Nixon to Reagan, 
Washington D.C., The Brookings Institution, 1994, p.3  
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 Ora, nesta equação bipolar, Portugal optou por se integrar na esfera de 

influência norte-americana. O primeiro passo nesse sentido foi dado ainda durante a 

Segunda Guerra Mundial através da assinatura de um acordo entre o Governo 

português e a Administração Roosevelt relativo ao estabelecimento de uma base naval e 

área americana nos Açores, datado de finais de 1944. Seguiram-se vários 

desenvolvimentos que acentuaram esta tendência: o convite para integrar a lista de 

países beneficiários do plano Marshall, em Julho de 1947; a adesão à NATO como 

membro fundador, a 4 de Abril de 1949; a assinatura do Acordo de Auxílio Mútuo para 

a Defesa que regulamentava o fornecimento de equipamento militar e a sedimentação 

de uma defesa integrada na área do Atlântico Norte, a 5 de Janeiro de 1951; finalmente, 

o Acordo de Defesa luso-americano, relativo aos Açores, através do qual as autoridades 

portuguesas se comprometiam a conceder a base do arquipélago aos EUA em caso de 

guerra, ao abrigo do Tratado do Atlântico Norte, além de ambos os governos 

concordarem na construção de novas instalação e na ampliação das existentes, assinado 

a 6 de Setembro do mesmo ano. 

 Acresce a estas realidades sistémicas o facto de o 25 de Abril se ter dado num 

contexto internacional que pela sua dinâmica ampliou o impacto externo do processo 

político português. Efectivamente, o golpe de Estado militar perpetrado pelo 

Movimento das Forças Armadas coincidiu com o que John Campbell chamou de 

“crises mediterrânicas”, cujo principal alcance estratégico era o do próprio controlo do 

Mediterrâneo pelo Ocidente.2 Na frente oriental assistiu-se à crise de Chipre que 

envolveu num conflito militar directo dois membros da NATO, Grécia e Turquia, 

provocou a queda do governo grego dos coronéis, levou ao início de um processo de 

transição de regime em Atenas de resultado incerto e conduziu à decisão dos dirigentes 

helénicos de se retirarem do comando integrado da Organização de Defesa do 

Ocidente; para agravar, as relações entre Ancara e Washington deterioraram-se 

significativamente em consequência do embargo militar então imposto pelo Congresso 

norte-americano à Turquia. Já na frente ocidental assistiu-se ao fenómeno do 

“eurocomunismo” e do crescente peso eleitoral dos partidos comunistas em Itália e na 

França, com a possibilidade destes chegarem ao governo em coligação com os cristãos-

democratas e os socialistas, respectivamente; ao mesmo tempo, Portugal iniciava a sua 

                                                 
2John Campbell, «The Mediterranean Crisis», Foreign Affairs, vol.53, nº4, July 1975, pp.605-624 
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transição de regime e em Espanha o franquismo estava a chegar ao fim perante a 

incerteza do processo conducente à sua substituição. 

 Deste modo, o cenário de meados da década de 1970 punha em causa o controlo 

ocidental da região vital do Mediterrâneo e os desenvolvimentos portugueses 

agravavam este problema estratégico sério pois temia-se que a chegada do PCP ao 

Governo, primeiro, e a possibilidade de uma tomada do poder pelos comunistas em 

Lisboa, depois, contagiasse Paris e Roma, Atenas e Madrid. Os estrategos ocidentais 

começaram a encarar Portugal como a peça oscilante de uma nova “teoria do dominó” 

vermelho agora em plena Europa Meridional, o que fazia temer pelo esboroar do flanco 

sul da NATO.3  

É assim no quadro da omnipresença da “guerra fria”, da inserção de Lisboa no 

bloco norte-americano e das especificidades do contexto internacional de meados da 

década de 1970 que se justifica o nosso pressuposto de partida, segundo o qual os 

Estados Unidos, enquanto potência hegemónica a Ocidente, tinham não só a 

capacidade, como o interesse, em desempenhar um papel preponderante no âmbito do 

desenlace do processo de transição para a democracia em Portugal. 

 Compete deixar claro que o nosso trabalho versa apenas sobre o papel 

desempenhado pelos EUA exclusivamente ao nível da questão da natureza do novo 

regime em construção em Lisboa. Isto é, interessa-nos apenas perceber de que modo, 

em que grau e com que resultados Washington interveio na luta entre aqueles que 

queriam um regime comunista alinhado com a URSS, os que pretendiam um socialismo 

de inspiração terceiro-mundista e os que propugnavam uma democracia representativa 

alinhada com o Ocidente.  

 Por este motivo, outras dimensões importantes da relação luso-americana entre 

1974 e 1976 não são abordadas. É o caso muito particular da questão africana – que só 

por si justificava outra dissertação - cuja análise apenas se fará nos aspectos 

considerados com interferência directa na problemática central da luta pela natureza do 

novo regime político na Metrópole, o que de resto acontece em muitos momentos dada 

a interdependência inevitável entre estes dois vértices da chamada revolução 

portuguesa. 

                                                 
3Rainer Eisfeld, «Influências Externas sobre a Revolução Portuguesa: O Papel da Europa Ocidental», em 
Eduardo Sousa Ferreira e Walter C. Opello Jr., Conflitos e Mudanças em Portugal: 1974-1984, Lisboa, 
Teorema, 1985, p.83  
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 Acresce que a opção por este enfoque externo exclui a análise aprofundada dos 

acontecimentos intrinsecamente internos pelo que não se deve esperar encontrar neste 

trabalho uma interpretação própria dos desenvolvimentos endógenos mais 

significativos, como por exemplo o 28 de Setembro, o 11 de Março ou o 25 de 

Novembro, ainda que os mesmos sejam naturalmente abordados. 

 

2.Âmbito cronológico 

 Como já referimos consideramos que a transição democrática portuguesa se 

iniciou com o golpe de Estado militar de 25 de Abril de 1974 e ficou no essencial 

completa com a tomada de posse do I Governo Constitucional a 23 de Julho de 1976. 

 A opção pela primeira data parece-nos óbvia uma vez que a acção militar levada 

a cabo pelo Movimento das Forças Armadas no dia 25 de Abril assinalou o derrube do 

regime autoritário que governou o País durante cerca de 50 anos. Acresce que fê-lo por 

via do que Juan Linz e Alfred Stepan chamaram de uma Ruptura, à qual se seguiu uma 

dinâmica revolucionária, ambos concorrendo para a eliminação quase completa do statu 

quo anterior.4  

 Já a segunda data é menos consensual uma vez que para alguns autores o 

processo de transição para a democracia em Portugal só se completou com a revisão 

constitucional de 1982. Neste caso estão Linz e Stepan que consideram que uma 

transição está incompleta enquanto permanecerem elementos não democráticos na 

Constituição, como, na sua opinião, aconteceu no caso português dado o texto 

fundamental aprovado em Abril de 1976 contemplar «domínios reservados de poder», 

nomeadamente a existência do Conselho da Revolução, órgão de carácter militar não 

sujeito a eleição livre nem fiscalização, mas com extensos poderes que iam até a 

capacidade de elaborar leis com o mesmo valor hierárquico das emanadas da 

Assembleia da República. Assim, para eles, a mudança de regime em Lisboa só ficou 

completa em Agosto de 1982, altura em que se extinguiu o Conselho da Revolução e 

terminou a «tutela militar sobre o regime democrático».5 

 No nosso caso, optámos por considerar que a institucionalização da democracia 

portuguesa ficou no essencial completa com a eleição e a posse dos novos órgãos de 

soberania de carácter electivo, como sejam, a Assembleia da República, o Presidente da 
                                                 
4Juan Linz e Alfred Stepan, Problems of Democratic Transition and Consolidation – Southern Europe, 
South America and Post–Communist Europe, Baltimore, The Johns Hopkins University Press, 1996, 
p.119 
5Idem, pp.123-24 
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República e o I Governo Constitucional, processo iniciado a 25 de Abril de 1976 e 

concluído a 23 de Julho do mesmo ano. 

 Apesar de termos definido este âmbito cronológico, considerámos importante 

proceder a alguns recuos e avanços temporais. Assim, abordámos os principais 

desenvolvimentos da agitação entre as Forças Armadas portuguesas, sobretudo a 

formação do MFA, ao longo do ano de 1973 e dos primeiros meses de 1974, tendo por 

escopo a forma como eles foram acompanhados pelas autoridades norte-americanas. De 

igual modo, acompanhámos a evolução de algumas questões fundamentais do 

relacionamento luso-americano durante o ano de 1977 dado que a origem das mesmas 

remontou ao nosso período de estudo. 

 

3.Metodologia 

 A presente investigação de doutoramento, localizada na fronteira entre a 

História e as Relações Internacionais, situa-se no campo da história político-

diplomática contemporânea. 

 Esta opção metodológica levou-nos a concentrar a análise nos aspectos 

políticos do relacionamento luso-americano entre 1974 e 1976, em detrimento das suas 

componentes económicas e sociais. Na linha do sustentado por Dankwart Rustow, 

considerou-se que nos processos de transição de regime são proeminentes as opções 

dos actores políticos, muito em especial das elites, sendo a democracia «o resultado da 

adopção consciente das regras e procedimentos por parte das elites políticas».6 

 Dentro dos aspectos político privilegiaram-se as relações 

intergovernamentais, todavia, dada a proliferação de centros de decisão em Portugal a 

seguir ao derrube do regime autoritário, não foram esquecidos os órgãos de poder 

militar, como a Comissão Coordenadora do Programa do MFA, o Conselho dos Vinte, 

a Assembleia do MFA e o Conselho da Revolução. 

 Importa ainda sublinhar que a natureza revolucionária do processo político 

português, inaugurada pela explosão social a seguir ao Primeiro de Maio de 1974, 

obrigou a uma referência aos assuntos económico-sociais. 

 Adicionalmente, o enfoque na vertente de política externa permitiu-nos 

delimitar o material utilizado durante esta investigação, privilegiando-se as fontes 

diplomáticas norte-americanas e portuguesas. A este respeito, sublinhe-se a prioridade 

                                                 
6Dankwart Rustow, “Transition to Democracy: Towards a Dinamic Model”, Comparative Politics, April 
1970, pp.337-363  
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atribuída às fontes primárias, muito em especial às de arquivo, constituindo muitas 

delas documentos inéditos.  

 Uma última nota sobre a componente teórica do trabalho. Apesar de termos 

optado por incluir no trabalho um primeiro capítulo com um estudo aprofundado das 

principais escolas da teoria da transição para a democracia não se pretendeu construir 

um modelo analítico próprio para o caso português. O objectivo foi somente o de 

identificar um quadro de variáveis para um estudo mais sistematizado do fenómeno da 

transição do autoritarismo à democracia em Portugal.  

 

4.Estado da questão 

 Sobre o estado da questão existe uma distinção que importa fazer entre as 

componentes interna e externa do processo inaugurado a 25 de Abril de 1974. 

 No primeiro caso, existe já uma bibliografia apreciável, quer nacional, quer 

estrangeira, que tem vindo mesmo a crescer nos últimos tempos. A primeira obra 

relevante começou a ser elaborada por Avelino Rodrigues, Cesário Borga e Mário 

Cardoso ainda em 1974 e acabou por se constituir como uma trilogia dedicada à 

revolução portuguesa onde se pode encontrar muita informação original dada a relação 

próxima dos autores com vários dos principais protagonistas militares do período.7 Mas 

o primeiro ensaio histórico sobre o 25 de Abril foi produzido por José Medeiros 

Ferreira que analisou todo o período pré-constitucional; de resto, este autor aprofundou 

posteriormente o seu estudo publicando uma obra de referência intitulada 

sugestivamente Portugal em Transe, incluída na História de Portugal dirigida por José 

Matoso.8 Já em 1993, o historiador catalão Josep Sánchez Cervelló levou a cabo uma 

investigação exaustiva sobre a revolução portuguesa e o seu impacto em Espanha que 

não obstante o seu carácter quase exclusivamente descritivo oferece uma enorme 

quantidade de informação trabalhada com todo o rigor científico.9 Ainda nesse ano, 

merece uma referência especial o trabalho desenvolvido pelo historiador António Reis 

sobre o processo de democratização em Portugal, incluído na obra Portugal 

                                                 
7São os seguintes os livros publicados por Avelino Rodrigues, Cesário Borga e Mário Cardoso: O 
Movimento dos Capitães e o 25 de Abril, Lisboa, Moraes Editores, 1974; Portugal Depois de Abril, 
Lisboa, Distribuição, 1976; Abril nos Quartéis de Novembro, Lisboa, Bertrand, 1979 
8José Medeiros Ferreira, Ensaio Histórico sobre a Revolução de 25 de Abril – O Período Pré-
Constitucional, Lisboa, Imprensa Nacional Casa da Moeda, 1983; José Medeiros Ferreira, Portugal em 
Transe (1974-1985), em José Matoso (dir.), História de Portugal, vol. VIII, Lisboa, Círculo de Leitores, 
1994 
9Josep Sánchez Cervelló, A Revolução Portuguesa e a sua Influência na Transição Espanhola, Lisboa., 
Alsírio e Alvim, 1993 
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Contemporâneo.10 Na senda do crescente interesse pela transição à democracia em 

Portugal no mundo académico internacional, em 1994 e 1995 surgiram mais dois livros 

merecedores de destaque e ambos de autores norte-americanos, respectivamente de 

Paul C. Manuel e Kenneth Maxwell, sendo que o segundo aborda não só a questão da 

descolonização da África portuguesa, como inclui também algumas referências à 

atitude de Washington face aos principais acontecimentos do período posterior ao 

derrube do autoritarismo.11 Muito recentemente, surgiram dois importantes estudos 

históricos sobre a problemática em apreço, concretamente os desenvolvidos por Maria 

Inácia Rezola e António José Telo, sendo o primeiro consagrado especificamente ao 

Conselho da Revolução e o segundo compreendendo um período temporal mais vasto, 

mas contendo uma excelente análise dos principais acontecimentos dos anos 1974-

1976.12 Já em Abril de 2007 foi publicado mais um livro da historiadora Maria Inácia 

Rezola com uma abordagem original do problema, traduzida no título 25 de Abril. 

Mitos de Uma Revolução.13 

 Ainda no âmbito da componente interna da transição portuguesa está publicado 

um número considerável de memórias e testemunhos dos próprios protagonistas do 25 

de Abril sendo que, não obstante o seu carácter parcial e essencialmente justificativo, 

constituem no conjunto uma boa fonte de informação. Do lado dos actores militares 

existem várias obras disponíveis e com a vantagem de abarcarem praticamente todas as 

sensibilidades em jogo: desde a extrema-esquerda, com destaque para as versões de 

Otelo Saraiva de Carvalho e Dinis de Almeida; ao chamado “Grupo dos Nove” ou 

“meloantunistas”, cuja interpretação dos factos pode ser vista na entrevista concedida 

por Melo Antunes a Maria Manuela Cruzeiro ou no livro redigido por José Gomes 

Mota; passando pelos “gonçalvistas”, traduzidas nas memórias de Vasco Gonçalves; até 

aos “spínolistas”, com destaque para as obras levadas ao prelo pelo próprio general 

Spínola ou por Sanches Osório; finalmente, registe-se a entrevista concedida por Costa 
                                                 
10António Reis, «A Revolução de 25 de Abril de 1974, o MFA e o Processo de Democratização», em 
António Reis, (dir.), Portugal Contemporâneo, vol 6, Lisboa, Publicações Alfa, 1993, pp.13-62 
11Paul C. Manuel, Uncertain Outcome – The Politics of Portugal´s Transition to Democracy, Lanham and 
London, University Press of America, 1994; Kenneth Maxwell, The Making of Portuguese Democracy, 
Cambridge, Cambridge University Press, 1995 
12Maria Inácia Rezola, O Conselho da Revolução e a Transição para a Democracia em Portugal, 
Dissertação de Doutoramento, Universidade Nova de Lisboa, 2003; António José Telo, História 
Contemporânea de Portugal, Vol.1, Lisboa, Editorial Presença, 2007 
13Maria Inácia Rezola, 25 de Abril. Mitos de Uma Revolução, Lisboa, A Esfera dos Livros, 2007 
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Gomes a Maria Manuela Cruzeiro.14 No campo dos actores políticos, os testemunhos 

publicados abrangem igualmente todo o espectro partidário, destacando-se pela sua 

importância os de Mário Soares, Álvaro Cunhal, Freitas do Amaral e Marcelo Rebelo 

de Sousa.15  

 Importa ainda referir neste mesmo plano a existência de três obras gerais que 

constituem outras tantas importantes ferramentas de trabalho sobre a problemática em 

apreço. A primeira é a cronologia dirigida por Boaventura de Sousa Santos e que abarca 

todos os acontecimentos mais relevantes entre 1973 e 1976;16 a segunda é a síntese 

bibliográfica elaborada por Ronald Chilcote que, apesar de desactualizada, oferece uma 

boa panorâmica das principais obras publicadas até 1999 sobre a revolução 

portuguesa;17 finalmente, a terceira, consiste numa colectânea de alguns dos textos 

históricos mais significativos produzidos no ano de 1974.18 

 Já no caso da dimensão externa do processo de transição para a democracia em 

Portugal a bibliografia existente é muito reduzida, sendo que no caso específico dos 

EUA praticamente não existem trabalhos monográficos.  

 Podem-se encontrar apenas três textos com uma abordagem geral da 

componente exógena do processo político português inaugurado pelo 25 de Abril. O 

primeiro consiste num texto de Thomas Bruneau, publicado na revista Análise Social, 

onde se avaliam os apoios e os constrangimentos dos principais actores do mundo 

ocidental ao estabelecimento da democracia portuguesa. O segundo é um artigo de José 

Medeiros Ferreira sobre as reacções internacionais à mudança de regime em Lisboa, 

incluído num livro dirigido por Maria Carrilho. O terceiro, e o mais completo de todos, 

                                                 
14Otelo Saraiva de Carvalho, Alvorada em Abril, Ulmeiro, 1977; Dinis de Almeida, Ascensão, Apogeu e 
Queda do MFA, 2 vols, Lisboa, Ed. Sociais, s.d e Origens e Evolução do Movimento dos Capitães, 
Lisboa, Ed. Sociais, 1977; Maria Manuela Cruzeiro, Melo Antunes, O Sonhador Pragmático, Lisboa, 
Editorial Notícias, 2005; José Gomes Mota, A Resistência, Subsídios para o Estudo da Crise Político-
Militar do Verão de 1975, Lisboa, Edição Jornal Expresso, 1976; Maria Manuela Cruzeiro, Vasco 
Gonçalves, Um General na Revolução, Lisboa, Editorial Notícias, 2002; António de Spínola, País sem 
Rumo. Contributos para a História de uma Revolução, Lisboa, SCIRE, 1978; Sanches Osório, O 
Equívoco do 25 de Abril, s.l., Intervenção, 1975; Maria Manuela Cruzeiro, Costa Gomes, O Último 
Marechal, Lisboa, Editorial Notícias, 1998 
15Maria João Avillez, Soares. Ditadura e Revolução, Lisboa, Círculo de Leitores, 1996; Marcelo Rebelo 
de Sousa, Marcelo Rebelo de Sousa, A Revolução e o Nascimento do PPD, 2 vols., Lisboa, Bertrand, 
2000; Diogo Freitas do Amaral, O Antigo Regime e a Revolução - Memórias Políticas (1941-1975), 
Lisboa, Bertrand/Nomen, 1995; Álvaro Cunhal, A Revolução Portuguesa. O Passado e o Futuro, 2ª 
edição, Lisboa, Avante, 1994 
16Boaventura de Sousa Santos, O Pulsar da Revolução, Lisboa, Afrontamento, 1997 
17Ronald Chilcotte, A Revolução Portuguesa do 25 de Abril de 1974: Bibliografia Anotada sobre os 
Antecedentes e Evolução Posterior, 2vols., Coimbra, Centro de Documentação 25 de Abril, 1987 e 1999 
18Orlando Neves, Textos Históricos da Revolução, 4 vols., Lisboa, Dom Quixote, 1974 
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reside no trabalho de António José Telo intitulado «As Relações Internacionais da 

Transição» e publicado numa obra coordenada por Brandão de Brito. 19 

 O panorama é idêntico relativamente às obras consagradas ao papel da Europa 

Ocidental em Portugal entre 1974 e 1976, havendo apenas a registar os textos 

publicados por Rainer Eisfeld, Francisco Castro e Tilo Wagner, todos limitados ao 

nível da informação disponibilizada.20 

 Quanto aos estudos dedicados especificamente as relações luso-americanas no 

período da transição democrática portuguesa, o único trabalho monográfico a registar é 

da autoria de Tiago Moreira de Sá que com base nas fontes diplomáticas existentes nos 

National Archives procurou avaliar a importância da acção de Washington para o 

resultado final da revolução de Abril.21 A este respeito merece também ser sublinhado o 

artigo publicado pelo jornalista e investigador americano, Tad Szulc, na revista Foreign 

Policy, com o título sugestivo de «Lisbon & Washington: Behind the Portuguese 

Revolution», mas que apesar da excelente capacidade de recolha de informação do 

autor junto das autoridades de Washington está limitado pelo facto de ter sido 

elaborado ainda em 1975, ou seja, antes do final do próprio processo revolucionário.22 

Importa não esquecer os testemunhos entretanto tornados públicos pelos embaixadores 

Frank Carlucci e João Hall Themido, tendo o primeiro estado em funções em Lisboa 

entre 1975 e 1977 e o segundo em Washington entre 1971 e 1981.23 Finalmente, muito 

recentemente foi levada ao prelo a investigação de doutoramento de Witney 

Schneidman consagrada à política dos EUA para a descolonização portuguesa e com 

uma excelente selecção de fontes primárias.24 

                                                 
19Thomas C. Bruneau, «As Dimensões Internacionais da Revolução Portuguesa: Apoios e 
Constrangimentos no Estabelecimento da Democracia», Análise Social, nº18, 72/73/74, 1982; José 
Medeiros Ferreira, «A Mudança de Regime e as Reacções Internacionais», Maria Carrilho, Democracia e 
Defesa, Lisboa, Dom Quixote, 1994; António José Telo, «As Relações Internacionais da Transição», em 
J.M.Brandão de Brito (coord.), Revolução e Democracia – Do Marcelismo ao fim do Império, Lisboa, 
Editorial Notícias, 1999  
20Rainer Eisfeld, «Influências Externas sobre a Revolução Portuguesa: o Papel da Europa Ocidental», em 
Eduardo Sousa Ferreira e Walter C. Opello Jr., Conflitos e Mudanças em Portugal: 1974-1984, Lisboa, 
Teorema, 1985; Francisco Castro, «A CEE e o PREC», Penélope, nº26, 2002; Tilo Wagner, «Portugal e 
a RDA durante a Revolução dos Cravos», Relações Internacionais, nº11, Setembro 2006 
21Tiago Moreira de Sá, Os Americanos na Revolução Portuguesa, Lisboa, Editorial Notícias, 2004 
22Tad Szulc, “Lisbon & Washington: Behind the Portuguese Revolution”, Foreign Policy, nº21, New 
York, 1975-76 
23Frank Carlucci, “The View from U.S. Embassy”, Hans Binnendijk (ed.), Authoritarian Regimes in 
Transition, Washington DC, U.S Department of State, Foreign Service Institute, Center for the Study of 
Foreign Affairs, 1987; João Hall Themido, Dez Anos em Washington: 1971-1981, Lisboa, Dom Quixote, 
2ªedição, 1995 
24Witney W. Schneidman, Confronto em África, Washington e a Queda do Império Colonial Português, 
Lisboa, Tribuna da História, 2005 
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5.Notas sobre fontes e bibliografia 

 A investigação assenta prioritariamente em fontes primárias, muito em 

especial em fontes de arquivo, constituindo muitas delas documentos inéditos. 

 A maioria desta documentação encontra-se disponível na Ford Library e nos 

National Archives e compreende uma alargada variedade de documentos que vão desde 

a correspondência trocada entre o Departamento de Estado e as Embaixadas americanas 

na Europa, com relevo óbvio para a sedeada em Lisboa, aos memorandos das conversas 

entre o Presidente dos Estados Unidos, o Secretário de Estado e o National Security 

Advisor, passando pelos memorandos dos encontros entre dirigentes norte-americanos, 

portugueses e europeus, até aos documentos internos dos vários departamentos da 

Administração Nixon e Ford, às actas dos encontros do Secretário de Estado e os 

relatos das suas conversas telefónicas, aos documentos do National Security Council e 

dos serviços secretos. 

 Ainda relativamente às fontes diplomáticas americana importa referir que 

obtivemos a desclassificação de alguns documentos ainda secretos na sequência dos 

pedidos feitos ao abrigo do Freedom of Information Act. Do seu conjunto, destacam-se 

os telegramas trocados pelo Embaixador Frank Carlucci e Henry Kissinger ao longo do 

ano de 1976. Já os insistentes pedidos feitos à Central Intelligence Agency foram 

recusados alegando motivos de segurança nacional. 

 Finalmente, a este mesmo respeito, conseguimos aceder ao arquivo pessoal de 

Alan Lukens, à época responsável pelos Assuntos Ibéricos do Departamento de Estado, 

contando-se entre as fontes em sua posse o relatório elaborado após a chamada “missão 

Lukens”, a integralidade da conversa entre Henry Kissinger, Costa Gomes e Mário 

Soares por ocasião da visita dos dirigentes portugueses a Washington e ainda a 

correspondência trocada com Stuart Nash Scott e Frank Carlucci por ocasião da 

substituição da equipa da Embaixada dos EUA em Portugal, sendo que todos estes 

documentos estão ainda classificados. 

 Em Portugal, consultámos as fontes existentes no Arquivo Histórico-

Diplomático do Ministério dos Negócios Estrangeiros, nomeadamente os telegramas 

trocados entre a Embaixada portuguesa em Washington e o ministério, bem como 

alguns documentos internos deste último, sendo que todos estes documentos foram 

trabalhados pela primeira vez dado que se encontravam classificados e foram 

disponibilizados na sequência do nosso pedido. 
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 Outro suporte do nosso trabalho foram as fontes impressas americanas que 

estão disponíveis para consulta na Library of Congress e que são constituídas na sua 

maioria pela transcrição das audiências levadas a cabo nas diversas comissões e 

subcomissões do Senado e da Câmara dos Representantes. Porém, nelas se incluem 

ainda importantes relatórios elaborados por congressistas e senadores na sequência de 

visitas a Portugal, como foram os casos de Mike Mansfield, Claiborne Pell e George 

McGovern, bem como as discussões para a aprovação de ajuda económica a Lisboa nos 

orçamentos federais de 1975, 1976 e 1977. Não menos relevantes, neste âmbito, são as 

colectâneas de textos, discursos, cartas e relatórios do Presidente dos EUA e do 

Secretário de Estado que podem ser encontrados em três publicações distintas, como 

sejam: os Public Papers of the Presidents of the United States, os Annual Reports to the 

Congress on United States Foreign Policy for the 1970´s e o Department of State 

Bulletin. 

 A imprensa portuguesa e americana constituiu igualmente uma fonte de 

informação abundante, sendo interessante notar que a partir sobretudo do 11 de Março 

de 1975 a transição democrática em Portugal ocupou numa base quase diária a primeira 

página dos principais jornais publicados nos Estados Unidos, nomeadamente o The 

New York Times e o Washington Post, e em revista como a Time. Os portugueses 

Expresso e O Jornal foram as publicações periódicas nacionais consultadas.   

 Também as memórias e os testemunhos de vários protagonistas dos 

acontecimentos do processo político português inaugurado pelo 25 de Abril de 1974 

assumiram um papel fundamental ao longo da investigação. Assim, para além dos já 

referidos relatos pessoais dos militares e políticos portugueses, bem como dos 

embaixadores Frank Carlucci e João Hall Themido, compete destacar os livros de 

memórias dos estadistas europeus do período, como Willy Brandt, Helmut Schmidt, 

James Callaghan e Harold Wilson, e a breve referência feita ao caso português na 

trilogia publicada por Henry Kissinger sobre os seus anos na Casa Branca.     

Importa ainda sublinhar o extenso trabalho de história oral desenvolvido, tendo-

se entrevistados diversos protagonistas da época, quer portugueses, quer norte-

americanos. A título de exemplo, refiram-se as entrevistas realizadas a praticamente 

toda a equipa da embaixada liderada por Frank Carlucci, incluindo obviamente o 

próprio, também ao Deputy Chief of Mission do período do Embaixador Stuart Nash 

Scottt, Richard Post, e ainda aos dirigentes dos principais partidos políticos 

portugueses. 
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Finalmente, cabe dizer que todos os materiais utilizados ao longo da presente 

investigação estão à disposição dos investigadores na biblioteca do Instituto Português 

de Relações Internacionais da Universidade Nova de Lisboa (IPRI-UNL), sendo assim 

possível confrontar as conclusões extraídas da sua análise comparada.  

 

6.Estrutura do trabalho 

O trabalho foi dividido em oito capítulos. 

No primeiro, iremos analisar as principais escolas teóricas dos processos de 

transição para a democracia com o objectivo exclusivo de identificar um quadro de 

variáveis que permita uma melhor sistematização da problemática em estudo, não se 

devendo por isso esperar encontrar um modelo teórico aplicável ao caso português.  

No segundo, examinamos o contexto internacional dos anos 1974 e 1976 com o 

intuito de compreender a mudança de regime em Portugal no quadro mais vasto da 

“guerra fria”, nomeadamente na sua fase conhecida por détente que dominou o período 

em apreço. 

No capítulo seguinte vamos abordar as relações entre Portugal e os Estados 

Unidos desde o fim da Segunda Guerra Mundial até ao 25 de Abril pois, embora a 

mudança de regime se tenha processado através de uma ruptura com o passado, o que 

minimiza o alcance do contexto anterior, parece-nos importante avaliar o estado do 

relacionamento luso-americano numa perspectiva histórica mais vasta. 

No quarto capítulo procuramos compreender a atitude norte-americana ao longo 

da primeira fase da transição portuguesa, que vai do golpe de Estado militar até ao 28 

de Setembro de 1974, analisando a forma como os decisores políticos de Washington 

responderam às informações de alcance contrário provenientes de Lisboa, isto é, por 

um lado, a existência de novos protagonistas nos principais centros de poder – 

Presidência de República, Junta de Salvação Nacional, Primeiro-Ministro – aceitáveis 

para o Ocidente, e, por outro lado, a inclusão de dois elementos do Partido Comunista 

Português no Governo de um Estado membro da NATO. 

A quinta parte do trabalho é consagrada à abordagem da reacção dos Estados 

Unidos no âmbito da primeira viragem à esquerda na revolução portuguesa no período 

compreendido entre o 28 de Setembro de 1974 e do 11 de Março de 1975. Vamos 

procurar entender como a Administração Ford reagiu à demissão de Spínola da 

Presidência da República e ao afastamento quase completo dos “spinolistas” do 

processo político muito devido a mobilização popular organizada pelo PCP e a 
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Intersindical no contexto da manifestação da “maioria silenciosa” e que foi decisiva 

para o fracasso daquela iniciativa destinada a reforçar o poder do general. 

O sexto capítulo versa sobre os efeitos do 11 de Março e do subsequente 

«avanço impetuoso da revolução» na política dos EUA para Portugal, analisando-se as 

consequências do avanço das nacionalizações, do início da reforma agrária, do 

afastamento dos “moderados” dos centros de decisão político-militar e mesmo da prisão 

de diversos elementos considerados “contra-revolucionários” ao nível do Departamento 

de Estado, dominado pelo pessimismo de Henry Kissinger, e também da Embaixada 

americana, liderada por Frank Carlucci.  

O penúltimo capítulo é o do “Verão Quente” e do início do refluxo do processo 

revolucionário importando perceber qual o contributo dado pela Administração Ford 

para o avanço neste período das forças que se opunham aos intentos hegemónicos da 

aliança PCP-“gonçalvistas” que conduziu à queda de Vasco Gonçalves, num primeiro 

momento, e ao afastamento deste, dos seus apoiantes e da extrema-esquerda político-

militar após o confronto militar de 25 de Novembro de 1975, ganho pelas forças 

“moderadas” internas de entre as quais se destacou o chamado “Grupo dos Nove”. 

 Finalmente, o último capítulo corresponde ao fim do período revolucionário e 

ao início da institucionalização da democracia portuguesas, importando avaliar qual o 

papel desempenhado pelos EUA na obtenção deste resultado final do processo de 

transição para a democracia em Portugal. 

 

 

 

 



Resumo 

 

A dissertação de doutoramento intitulada «Os Estados Unidos da América e a 

Democracia Portuguesa: As Relações Luso-Americanas na Transição para a 

Democracia em Portugal (1974-1976)» tem por objectivo essencial compreender a 

política adoptada pela Administração norte-americana no âmbito do processo político 

português inaugurado pelo golpe de Estado militar de 25 de Abril de 1974. 

Nela procuramos demonstrar como a América reagiu a uma revolução na Europa 

Ocidental, sua zona crucial de influência, bem como à ascensão do Partido Comunista 

num países membro da NATO, traduzida esta quer na sua inclusão nos Governo 

Provisórios, quer mesmo, num extremo, na possibilidade de tomar o poder no País. 

Uma das suas originalidades consiste na defesa de que, apesar da revolução 

portuguesa ter sido em larga medida determinada pela balança de forças interna, os 

EUA acabaram por contribuir para a instauração de um regime democrático em 

Portugal, ainda que a sua política não tenha sido uniforme ao longo do tempo, indo 

desde um desinteresse inicial até ao amplo apoio prestado nos últimos meses de 1975, 

sobretudo após a conclusão do processo revolucionário.  

Para um entendimento correcto do problema em estudo, ele é enquadrado no 

âmbito mais vasto da “guerra fria”, analisando-se assim quer a actuação dos Estados 

Unidos, quer da Europa Ocidental, quer ainda da URSS nos assuntos de Lisboa entre 

1974-1976 e no plano das oportunidades e constrangimentos oferecidos pelo contexto 

internacional do período histórico em apreço. 

 

Palavras-Chave: Portugal, Estados Unidos da América, Relações Bilaterais, Transição 

para a Democracia em Portugal 
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Abstract  

 

The Phd. Thesis entitled “The United States of America and the Portuguese 

Democracy: Portuguese-American Relations in the Transition to Democracy in Portugal 

(1974–1976)” has the major goal of understanding the main policy adopted by the 

North-American Administration in the framework of the Portuguese political process 

initiated by the military-led coup d’état that occurred on the 25th of April, 1974. 

In it, we try to demonstrate how America reacted to a revolution occurring in 

Western Europe, in its crucial zone of influence, as well has its reaction to the rise of a 

Communist Party in a NATO member country, translated in the Party’s inclusion in the 

Provisional Governments, and even, assuming an extreme point of view, in the 

possibility of politically overtaking the Country. 

One of its novelties consists in the defence of the argument that, despite the fate 

of the revolution having been struck by the balance of internal forces, the USA ended up 

by contributing to the implementation of a democratic regime in Portugal even if its 

policy towards the country hasn’t been uniform, starting from a point of total lack of 

interest to a point of providing ample support in the final months of 1975, and, above 

all, after the conclusion of the revolutionary process. 

To a correct understanding of the problem being addressed, it is positioned in the 

larger context of the Cold War, and either the performance of the USA, or that of 

Western Europe, or even that of the USSR in the affairs of Lisbon during the period of 

1974 – 1976 is analysed, and further analysis is also carried on the question of the set of 

opportunities and constraints offered by the international context during the historical 

period being analysed. 

 

Key Words: Portugal, United States of America, Bilateral Relations, Portuguese 

Transition to Democracy   
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