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Resumo 
 

 Os elementos que estão organizados nesse texto fazem parte de uma pesquisa de 
mestrado onde tento compreender como as lutas autônomas dos/as trabalhadores/as 
portugueses/as desencadearam relações sociais de produção de novo tipo em meio a Revolução 
dos Cravos (1974-1978), isto é, através das páginas do jornal Combate é possível acompanhar o 
processo de auto-organização dos/as trabalhadores/as portugueses/as. Assim, abre-se a 
problemática sobre o sentido geral da existência do jornal como expressão de contra-revolução 
dentro da própria revolução, baseando-se nas lutas autonomistas em contraposição à 
consolidação das formas burocráticas de organização que a esquerda portuguesa apresentava na 
condução formal dos aparelhos de Estado. Ao perceber como a sociedade portuguesa se auto-
organizava produtivamente, o objetivo fundamental será o de captar como esse movimento 
determinava a própria configuração organizatória do jornal. 

Palavras-chave: Revolução dos Cravos, Jornal COMBATE, luta autônoma, Capitalismo 
de Estado. 
 
1. Portugal: do Império colonial ao fascismo neocolonialista. 
 
 Portugal tinha durante o século XV uma população que não atingia 1 milhão de 
pessoas, em sua maioria camponeses iletrados; com um pequeno território, o país 

carecia de muitos recursos naturais, exceto de litoral1. A posição geográfica foi muito 
bem utilizada pelos capitães e cartógrafos portugueses que, ao determinar os padrões 
dos ventos e das correntes do oceano Atlântico, perceberam que o mar poderia ligar 
terras distantes. Dessa percepção, Portugal surge na história mundial como responsável 
por expandir extraordinariamente o mundo conhecido pelos europeus. 
 Em menos de um século, Portugal fundou um grande império colonial que se 
estendia do sudeste da Ásia à América do Sul, compreendendo também grandes partes 
da África. A relação com esse “novo” mundo em “descoberta” foi a relação violenta 
intrínseca a qualquer processo colonizador. As populações indígenas foram 
escravizadas, o lucro e o saque formaram a base de um estrato privilegiado em Portugal, 
cuja riqueza dependia das colônias.  O comércio português no ultra-mar era amplo, e a 
nova burguesia mercantil surgiu na base do comércio de escravos, diamantes e 
especiarias. Segundo Phil Mailer “esta burguesia associou-se de bom grado à classe de 
proprietários fundiários, com o fim de extrair riqueza dos territórios ultramarinos da 
maneira mais primitiva, sem procurar compreender qualquer actividade produtiva” 
(1978:55).   
 Como assinalou Maxwell, os portugueses tinham talento para sobreviver 
explorando as ambições rivais de vizinhos mais poderosos. Quando Bartolomeu Dias 
contornou o extremo sul da África em 1488 e Cabral “descobriu” o Brasil em 1500, 

                                                 
1 Menor que a Escócia, Portugal têm apenas 208 Km de extensão na parte mais larga de seu território e 

uma fachada atlântica de cerca de 840 Km; entre o montanhoso norte e o árido sul, apenas um terço 
das terras eram cultiváveis. 
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Portugal já contava com um organizado sistema de comércio pelo Atlântico, baseado 
principalmente no açúcar, nos escravos e no ouro. “Os portugueses forneciam as 
mercadorias e os banqueiros estrangeiros se encarregavam do capital e dos mercados” 
(2006: 27-28).  Inicialmente os portugueses não procuraram colonizar territórios e sim 
garantir um lucrativo império de rotas marítimas e cidades comerciais litorâneas, 
estratégia que transformou o país no século XVI em uma das mais ricas nações 
européias. Porém, a era dourada do império se inverteu quando um século depois do 
início das explorações os espanhóis, britânicos e holandeses construíram seus próprios 
impérios. Além disso, as mercadorias importadas com as quais Lisboa havia prosperado, 
agora abundavam na Europa. A prosperidade do império estava encerrada em 1580, 

quando Portugal perdeu a independência política para a Espanha2. 
 Aproveitando-se do contexto de guerra entre Espanha e França e através de uma 
revolta na Catalunha, Portugal consegue retomar a direção de seu país em 1640, quando 
é empossada uma nova dinastia, a Casa de Bragança. Nesse momento, o império não 
consegue retomar o fôlego de antes: os holandeses haviam tomado o Ceilão, Luanda 
(principal porto do tráfico de escravos no Oeste africano para os portugueses) e parte do 
Brasil, que, no século XVII, era o maior produtor mundial de açúcar (2006:30). Para 
combater outras incursões espanholas, os portugueses haviam de buscar outras alianças, 
eis que surgem novamente os britânicos oferecendo sua ajuda, por um preço: o controle 
pelo rei da Inglaterra, Carlos II, de Tânger e Bombaim, a primeira base britânica da 
Índia e a 'mão' da princesa portuguesa Catarina de Bragança, junto com um dote de 2 
milhões de cruzados. 
 As burguesias ascendentes de França, Holanda e Inglaterra, partiram à conquista 
da sua parte no saque colonial, servindo-se dos vários caminhos inaugurados por 
Portugal. Paralelamente, estes países investiram em suas respectivas atividades 
produtivas, a fim de se estabelecer uma base sólida para o seu próprio comércio, local e 
internacional, o que se verifica no começo do século XVIII.   
 E no século XVIII Portugal volta a prosperar: no final do século anterior, 
participou ativamente da 'corrida do ouro' após as descobertas de jazidas no interior do 
Brasil e, principalmente, com o comércio de açúcar, tabaco, cacau, algodão, como de 
outros produtos advindos das colônias. Durante a Guerra Peninsular (1807-1814), 
quando tropas de Portugal reforçam as da Espanha, integrando a primeira aliança 
liderada pela Inglaterra contra as tropas napoleônicas, a burguesia portuguesa remete-se 
ao auxílio da Grã-Bretanha. Para Mailer (1978:56), 
 

Os efeitos da guerra e do débito à Grã-Bretanha enfraqueceram toda a base do 
colonialismo português. O Brasil tornou-se independente em 1822. Os exércitos 
portugueses necessários para a proteção das restantes colônias eram de manutenção 
muito dispendiosa, e Portugal viu-se forçado a confiar na Grã-Bretanha para 
proteger o seu império em declínio dos apetites dos vizinhos cobiçosos. 

 
 

                                                 
2 A batalha de Alcácer-Quibir travou-se no verão de 1578, entre os portugueses liderados por D. 

Sebastião e os mouros de Marrocos. Dessa batalha resultou a derrota dos portugueses e a morte de D. 
Sebastião que, sem deixar herdeiros, teve seu trono ocupado por um tio, que também não tinha filhos. 
Aproveitando-se da crise de sucessão do trono português, o rei Felipe II da Espanha reivindicou a 
direção de Portugal porque sua mãe, tia de D. Sebastião, era portuguesa, e enviou as tropas para 
ocupar Lisboa. Por seis décadas Portugal definhou sob o domínio espanhol. Ver Maxwell, 2006, pp. 
29-30. 
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 A independência do Brasil em relação a Portugal marca o fim de seu Império 
colonial na América. Para muitos historiadores, a perda da América marca o início do 
Terceiro Império colonial português, que se formaria no século XIX e se estenderia pelo 
século XX com o colonialismo na África. Para Secco (2004:26), Portugal não buscou 
apenas encontrar as vantagens que tinha na América com a colonização africana, mas, 
sobretudo se reencontrar com a Europa. Daí uma das características centrais desse 
momento ser a associação de Portugal com os capitais europeus para extrair as 
vantagens que os territórios africanos poderiam oferecer à metrópole após a 
independência brasileira (GUILLEN, 2007:13). 
 E mesmo depois da independência, Portugal mantinha presença dominante no 
comércio do Brasil, mas não havia acumulado capital suficiente para o empreendimento 
colonial na África, o que demandaria investimentos externos - bancados principalmente 
pela Inglaterra - já que a política externa de Portugal se pautou tradicionalmente pela 
sua relação de dependência do apoio inglês. A demanda por investimento estrangeiro 
tinha a função de montar uma estrutura de portos, de ferrovias, de extração e 
comercialização de matérias-primas nas colônias e de um aparato estatal para a 
administração colonial.    
 A submissão ao capital inglês proporcionou-lhes um pronto acesso ao mercado 
português. Prometendo auxílio, descreve Mailer (1978:56), a Grã-Bretanha entrava pela 
porta das traseiras, obtendo posições favoráveis no comércio, para além dos territórios 
de que já tinha se apoderado. A 'Aliança Anglo-Portuguesa', acordada entre Inglaterra e 
Portugal pelos proprietários fundiários apoiados pela burguesia não industrial desse país 
iminentemente agrícola, arruinou alguns setores da pequena burguesia portuguesa, 
desfavorecendo-os no comércio e tornando-lhes cada vez mais difícil a acumulação de 
capital. O seu descontentamento, continua Mailer, levou-os a empenharem-se nas lutas 
liberais de 1820-1836 (ibidem). 
 
1.2.  Lampejos do liberalismo e republicanismo em Portugal 
 
 Utilizo a palavra lampejo para abrir a discussão com relação às idéias liberais e 
republicanas em Portugal. Lampejo porque, 
 

assim como ocorrerá com o republicanismo no século XX, o liberalismo luso será, 
na prática, uma curta experiência de desencontros e projetos malogrados, servindo 
para coroar regimes que, se não são iguais aos anteriores, pouco se parecem com 
os projetos originalmente sonhados (SECCO, 2004:32). 

 
 O liberalismo português teve como ato político inaugural a Revolução do Porto, 

em 18203. Assim como em vários outros países, em Portugal setores da pequena 

                                                 

3  A assinatura do Decreto de Abertura dos Portos às Nações Amigas. em 1808, que na prática 
significou o fim do chamado "pacto colonial" e, posteriormente, dos Tratados de 1810, garantindo 
privilégios alfandegários aos produtos britânicos nas alfândegas portuguesas, mergulhou o  de cidades 
como Porto e Lisboa em uma profunda crise, de que se ressentia a sua classe burguesa. No dia 24 de 
agosto de 1820 começou, na cidade do Porto, um movimento liberal que logo se espalhou por outras 
cidades, consolidando-se com a adesão de Lisboa. Não houve resistência. Iniciada pela tropa irritada com 
a falta de pagamento e por comerciantes descontentes, conseguiu o apoio da Igreja, exército e nobreza. A 
Revolta do Porto exigia o retorno da Corte com fins de "restaurar a dignidade metropolitana", o 
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burguesia empenharam-se nas lutas liberais de 1820 a 1836. Porém, esclarece Phil 
Mailer (1978:56), 
 

foi uma luta fúctil, sem grandes objectivos atingíveis. O único resultado 
significativo foi uma fragmentação e uma certa redistribuição dos maiores 
latifúndios. Criou-se um novo estrato de pequenos proprietários rurais aos quais 
alguns camponeses puderam tomar terras de arrendamento. A estrutura principal, 
no entanto, não se alterou e a industrialização não conseguiu desenvolver-se 
convenientemente. 

 
 

 Os ideais da burguesia liberal triunfaram em 1834. As elites políticas da 
monarquia constitucional, na perspectiva do historiador português Fernando Rosas, 
eram filhas de uma oligarquia demasiado ligada aos processos tradicionais de 
acumulação (a terra, a banca, o comércio) para arriscar o que quer que fosse e, assustada 
com a crescente virulência da agitação popular em Lisboa e outros centros urbanos, vai 
tão somente procurar sobreviver. A essa situação, prossegue Rosas, 
   

(…) o resultado foi desastroso: o boicote eleitoral das oposições, o 
desmembramento dos partidos rotativos, a multiplicidade dos escândalos 
financeiros, o recurso à governação extrapartidária e em ditadura, o radical 
agravamento da agitação político-social nas grandes cidades – especialmente 
Lisboa – o generalizado desprestígio do rei e da família real nos meios urbanos, 
conducente ao regicídio (2003:17). 

 
 Pouco industrializado e com parca renda gerada na atividade primária, Portugal 
tinha uma demanda interna insuficiente e dependia de mercados externos. De 1847 a 
1891, o setor mais dinâmico da economia portuguesa foi a agricultura, beneficiada pelo 
mercado externo. A demanda agregada interna era limitada pela atrofia no setor 
industrial; em alguns dados apresentados por Secco (2004:40), verificamos que, em 
1883, havia apenas 1.150 fábricas no país, ocupando 90 mil trabalhadores. 
 Todavia, as mudanças que, lenta mas inexoravelmente, o mundo urbano vai 
conhecendo desde os anos 1870 – a industrialização incipiente, a emergência do 
operariado fabril, o crescimento das grandes cidades (ou seja, Lisboa e Porto), a 
terciarização – vão dar lugar a um processo de massificação da política, é certo que 
regionalmente limitado, mas que, ao menos nos grandes centros urbanos, põe em causa, 
deslegitimando-as as velhas e seguras rotinas do cacicato e do rotativismo (Rosas, 
2003:15). 
 A partir daí, a agitação dos sindicatos nascentes e a paralisia política em Lisboa 
prepararam o cenário para uma rebelião de civis republicanos. O clímax de rebelião 
anti-monárquica portuguesa foi atingido com o regicídio. No dia 28 de janeiro de 1908, 
                                                                                                                                               
estabelecimento, em Portugal, de uma Monarquia constitucional e a restauração da exclusividade de 
comércio com o Brasil. A Revolução de 1820 apresentava duas faces contraditórias. Para Portugal, era 
liberal, na medida em que convocou as Cortes (Assembleia), que não se reuniam desde 1689, com o 
objetivo de elaborar uma Constituição que estabelecesse os limites do poder do rei. Para o Brasil, foi 
conservadora e recolonizadora, visto que se propunha a anular as medidas concedidas por D. João, 
exigindo a manutenção dos monopólios e privilégios portugueses, limitando a influência inglesa, 
subordinando novamente a economia e a administração brasileiras a Portugal. Fonte: 
www.multirio.rj.gov.br acessado em 26 de junho de 2009. 
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o rei D. Carlos e o príncipe herdeiro, Luís Filipe, foram assassinados. Portugal matou 
seu rei e, em 5 de outubro de 1910 um golpe militar derrubou o sucessor D. Manuel, 
possibilitando a implementação da República. 
 Portugal passará da monarquia à ditadura, com uma breve passagem pela 
República. Essa 'novo' regime, como constatou Netto (1986:14), “vem na sequência de 
uma larga série de lutas”. O movimento republicano português começa a tomar forma 
consistente a partir de 1870. Porém, antes mesmo desse movimento organizar-se, já 
havia em Portugal uma série de mobilizações e a formação de organizações políticas 
autônomas do operariado industrial, que, mesmo ainda incipiente, surgiram no rescaldo 
da Comuna de Paris (1871) e sob a influência da I Associação Internacional dos/as 
Trabalhadores/as Portugueses/as, dando origem, em janeiro de 1875, ao Partido 
Socialista. O processo de industrialização e de proletarização que estava se 
desenvolvendo nos centros urbanos proporcionou um lugar destacado a 'questão social'. 
O caráter localizado regionalmente, a pouca concentração industrial e a pequena 

expressão numérica da classe operária4 não significou que estes/as trabalhadores/as não 
viessem a se organizar “ é bem verdade que desde bastante cedo as suas associações 
demonstram grande combatividade e capacidade reivindicativa” (Rosas, 2003:69).     
 Junto às mudanças que começavam a introduzir-se no país e tendo como fundo a 
onda revolucionária internacional desencadeada pela Revolução Russa, abre-se em 
Portugal um novo período de intensa agitação operária. Os sindicalistas revolucionários 
de inspiração francesa, em tom moderado, vão confrontar-se com o anarco-

sindicalismo5 que foi também uma corrente que, com expressão em vários cantos do 
mundo, em Portugal marcam a cultura do sindicalismo operário da primeira metade do 
século XX. 
  Com a entrada de Portugal na Primeira Guerra, a crescente mobilização e 
organização do movimento popular atinge maior radicalidade. Em resposta à inflação e 
em geral pelo pioramento das condições de vida, a incipiente classe operária portuguesa 

responde com reivindicações e greves6. Entre 1911 e 1917, tem-se o surgimento da 
primeira Central Sindical Portuguesa, a União Operária Nacional, num período em que 
vai viver-se um clima de guerra social entre o poder político republicano e o movimento 

                                                 
4 Fernando Rosas (2003:69) apresenta dados do Inquérito Industrial de 1917, em que não existiriam em 

Portugal senão seis fábricas com mais de 1.000 operários, isto é, 0,1% do total, ascendendo as oficinas 
com menos de 10 trabalhadores a 70% do total das empresas industriais. 

5 O anarco-sindicalismo será conhecido como uma corrente sindicalista revolucionária e libertária, 
voltada para a ação social e sindical. Antiestatistas, anticapitalistas, “antiteologistas”, autoditatas, 
autônomos contra qualquer hierarquia ou autoridade grupal, partidários da ação direta, buscam o 
confronto de classe sem intermediação e recusam-se à participação corruptora do sistema eleitoral 
burguês. Assim como o anarco-sindicalismo brasileiro (e de muitos outros países) na primeira metade 
do século XX, em Portugal, esse movimento que buscava a autogestão sindical e a extinção do Estado, 
é destruído com o acirramento da repressão às suas manifestações, as prisões massivas, o assalto e 
encerramento das associações de classe, o fechamento dos jornais sindicalistas, assim, como afirmou 
Rosas (2003:105), o que resta da resistência libertária, ainda interveniente no atentado de 1937 contra 
Salazar, desaparecerá nas prisões ou no exílio como força política-sindical relevante. Ver ROSAS, 
Fernando. Pensamento e Acção Política – Portugal século XX (1890-1976). Editorial Notícias, 
Lisboa, 2003, p.105. 

6  No interregno dessas lutas, com o aparecimento de um sólido movimento sindical, surge o 
Partido Comunista Português (PCP), que terá grande interferência política tanto na organização anti-
fascista durante o salazarismo, quanto nos rumos da revolução de abril e da instauração do Capitalismo de 
Estado.  
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operário, onde o primeiro não hesitará em recorrer às formas mais extremas e menos 
legais de violência social. 
 Após 1919, avança e cresce o movimento sindical; ano de fundação da 
Confederação Geral do Trabalho (CGT) e do jornal A Batalha, bem como da conquista, 
pelo menos formal, da lei das oito horas de trabalho, logo o avanço desse movimento é 
tido principalmente pelas sucessões de greves que atingem um radicalismo crescente 
nas regiões de Lisboa/Setúbal. A repressão voltava a imperar e mesmo o governo 
republicano, contando com o Partido Socialista para 'acalmar' os/as trabalhadores/as, 
não teve como conter a agitação social e nem os graves efeitos sociais e econômicos da 
recessão internacional de 1921, que levava cada vez mais trabalhadores/as à mobilizar-
se, não lhe restava outra coisa a não ser seguir com às perseguições e com a extrema 
violência praticada contra a população em revolta. Essa repressão conduziu, como 
aponta Rosas (2003:74), ao efeito seguramente desmobilizador da “noite sangrenta”, de 

19 de outubro de 1921.7 O poder do Estado foi tornando-se cada vez mais repressivo e, 
como escreveu José Paulo Netto, os governos republicanos punham as armas na rua 
para reprimir as manifestações populares, mas faltava-lhes força para fazer aplicar 

qualquer legislação que favorecesse o proletariado8. 
 Como em outros processos de implementação da República em outros países, o 
fato é que, nesse momento de mudança sobretudo na ordem administrativa, pouca coisa 
ou quase nada mudou em Portugal; a República foi responsável pela separação da Igreja 
e Estado e pelo código eleitoral (1913) que excluiu a população analfabeta, ou seja, a 
maioria esmagadora da população; e, mesmo que alfabetizadas, as mulheres 
continuaram distantes da participação política nas eleições. Os grandes proprietários 
rurais, desde o primeiro momento, posicionaram-se contra a república. Associados à 
burocracia estatal e conservando intactas as suas forças, os latifundiários jogaram tudo 
na desestabilização da ordem republicana, tendo como grande porta-voz a hierarquia da 
Igreja Católica, que, mesmo antes de promulgada a Constituição republicana em 1911, 
teve suas propriedades arrestadas e podada sua influência no âmbito do Estado.  
 O regime republicano nunca obteve o consenso popular. A separação oficial 
entre o Estado e a Igreja agradava a população urbana, mas enfureceu a população rural 
do Norte. No pequeno período que triunfaram às idéias republicanas, a instabilidade 
política era aparente: sucederam-se uma série de golpes e violações do regime 
constitucional em que o resultado  foram quarenta e cinco governos e 29 intentonas 
revolucionárias, somente entre os anos de 1910 e 1926. 
 Para Phil Mailer, isto fez com que a classe média interviesse a favor de um 
controle rígido por parte do Estado, tendo em vista restringir cada vez mais as lutas 
operárias e permitir que o desenvolvimento capitalista se realizasse sem interferências 
(1978:57). A crise do 'modelo' econômico liberal fez com que Portugal enfrentasse as 
grandes dificuldades financeiras dos anos 1890, que trazem consigo a própria falência 
do modelo econômico liberal da monarquia. É essa crise, e diante o quadro de 
significativa movimentação social, que precedem o advento do autoritarismo como 
solução duradoura. 
                                                 
7 É nesse momento que as organizações operárias vão sentir grande dificuldade para dar seguimento às 

lutas; vão assistir às deportações para as colônias com a acusação, sem julgamento, de terrorismo 
operário, entre 1923 e 1925. Ver ROSAS (2003, p.40). 

8 A jornada de 8 horas, velha reivindicação, só se conquista em 1919, na sequência de grandes greves, e 
assim mesmo limitada às cidades. No campo, as estruturas herdadas da monarquia permanecem 
praticamente intocadas.   
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 Um outro fator que corresponde a falência do republicanismo no que se refere a 
organização do Estado Republicano é certamente o fato de que o republicanismo, como 
aponta o historiador Fernando Rosas (2003:44), mostra-se incapaz de definir um 
“projecto nacional” próprio para Portugal. A República portuguesa não fez nada a não 
ser trocar o nome do regime político do país. Não resolveu os problemas que criticou na 
monarquia. A estrutura principal não se alterou e a industrialização (e o velho discurso 
de modernização) não conseguiu desenvolver-se convenientemente. 
 Portugal segue a tendência como em vários outros países em que o desenlace da 
crise do sistema liberal desembocou em soluções autoritárias e de tipo fascista. Como 
argumenta Fernando Rosas (2003:80) , a república, 

 
Esgota-se totalmente até se tornar essencialmente inadequada e imprestável, 
tornando o golpe de força simultaneamente indispensável e consensual. Assim se 
passou na queda da monarquia, em 1910, no 28 de Maio, em 1926, e no derrube do 
Marcelismo, em 25 de Abril de 1974. 

  
 As lutas operárias e a incapacidade dos chefes republicanos para tratarem da 
frágil e doente economia conduziram apenas à intervenção militar e à subsequente 
proclamação do “Estado Novo” por Salazar. Assim, o 28 de maio de 1926 vai se fazer 
muito mais no espaço aberto pela desmobilização sindical do que como resposta a ela. 
 
1.3. O fascismo: “a revolta dentro da ordem”.    
 
 Portugal carregará em sua história a marca da mais longa ditadura política na 
história contemporânea. Os 48 anos que o país viveu sob o regime fascista de Antônio 
Oliveira Salazar e de Marcelo Caetano (esse último continuador do salazarismo, como 
abordaremos adiante), marcou profundamente a estrutura política do país. A insatisfação 
popular que Salazar teve como missão controlar a partir do discurso de conciliação e do 
equilíbrio entre interesses concorrentes, configuram o regime português no quadro dos 
fascismos que tiveram grande expressão no mundo ocidental nas primeiras décadas do 
século XX. 
 Embora outros autores vejam o regime salazarista como distinto das 
experiências fascistas dos anos 30, aqui o colocaremos na prateleira dos regimes 
fascistas que tiveram grande expressão na Europa e em outras partes do mundo nesse 
período.   
 Usarei neste momento o estudo recente de João Bernardo intitulado Labirintos 
do Fascismo (2002) enquanto referência teórica para a análise desse regime político, e, 
logo em seguida, abordarei o fascismo em Portugal, suas especificidades e 
características que permitem-nos enquadrá-lo no quadro dos fascismos contemporâneos. 
 João Bernardo começa seu trabalho definindo o fascismo em três palavras: a 
revolta no interior da coesão, chamando assim a atenção para a sua ambivalência, ao 
mesmo tempo radical e conservador (2002:12). O autoritarismo foi uma das suas 
características mais constantes; o populismo foi outro dos aspectos mais ou menos 
presentes nos fascismos, mais tem igualmente servido orientações muito diferentes. 
Todos os fascismos adotaram uma estrutura corporativa; segue Bernardo (2002:16), 
 

o fascismo define-se antes de mais pelo quadro em que se inseriu: exército, 
partidos e milícias, sindicatos e Igreja. Neste quadro, existem dois campos 
institucionais exógenos ao movimento fascista, o exército e a Igreja, que 
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representam o peso conservador da sociedade, e dois campos endógenos, o 
conjunto dos partidos com as milícias e os sindicatos, que representam o factor de 
radicalismo introduzido na tradição conservadora. A especificidade do fascismo 
consiste na forma como se ligou às instituições exógenas e no carácter que 
imprimiu às instituições endógenas. 

 
 Para Bernardo, os fascismos só chegaram ao poder quando a articulação dos 
eixos institucionais teve como pano de fundo o bloqueio ao desenvolvimento 
econômico (2002 p.35). Assim, a irrupção de regimes fascistas acontece quando o 
sistema encontra dificuldades para sua reprodução; o capitalismo é sempre recuperar na 
contradição para manter-se, para superar a crise; como argumenta João Bernardo, 
 

A existência do fascismo permitiu ao capitalismo democrático refazer uma 
virgindade, disfarçando as suas formas próprias de autoritarismo, directamente 
empresariais, e encobrindo todos os vínculos econômicos e políticos que tem 
sempre ligado as varias modalidades de realização do capital (Ibidem). 

 
 É certo que, assim como abordou o historiador francês Yves Léonard em seu 
livro Salazarismo e Fascismo (1996), o regime de Salazar, mesmo com as suas 
especificidades, como bem demonstra o autor no livro, é, como nos regimes fascistas do 
período, um  regime autoritário  e também burocrático, mas não se deve limitá-lo a 
isso. Aqui o regime de Salazar será percebido enquanto a manifestação do fascismo em 
Portugal nos anos 1930, apontando o que for possível nas suas semelhanças e 
dessemelhanças com outras experiências fascistas no mesmo período. Evidentemente 
que o fascismo português tem suas peculiaridades históricas, mas não são essas 
distinções com relação a outros formatos fascistas do capitalismo (como na Itália e 
Alemanha de Mussolini e Hitler, respectivamente) que vão poder oferecer mecanismos 
suficientes para não enquadrá-los no quadro dos fascismos. 
 Seguimos, pois nesta perspectiva, a ver o autoritarismo e o burocratismo não 
mais que algumas das características - tomando-se a concepção bernardiana - que o 
sistema capitalista precisou encarnar, e que foram se adequando a cada país que o 
fascismo foi realidade, para garantir a sua reprodução ampliada diante a intensa 
organização e mobilização que vinha em onda crescente por parte da classe 
trabalhadora. Entende-se, pois que o fascismo se realiza enquanto uma etapa do 
processo de desenvolvimento capitalista, sendo, portanto necessário, nos contextos 
históricos que se desenvolveu, para a manutenção do sistema capitalista em novas 
condições. 
 No contexto de instabilidade econômica e social que atormentava Portugal, era 
necessário uma manobra que quebrasse estruturalmente as forças de dissenso vinda a 
partir da base da sociedade civil, para assim articular-se a partir da Nação (unidade 
corporativa) com o capitalismo mundial; a partir disso, o corporativismo, impulsionado 
a partir das bases estatais, propunha uma economia de regulação onde a ação do Estado 
funcionou para reordenar os conflitos sociais, tendo por fim a ação de controle dos/as 
trabalhadores/as como garantia da paz social, quer dizer, do silêncio dos/as 
trabalhadores/as. 
 Sendo assim, continuamos no caminho apresentado por João Bernardo, onde 
considera que, a partir do momento em que consegue travar o crescimento da resistência 
popular anticapitalista, que é o gérmen das novas relações sociais de produção, o 
capitalismo renova a solidez dos seus alicerces. Daí, o autor concluiu que toda a 
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economia é movida exclusivamente pela multiplicidade das lutas sociais, desde os 
confrontos mais activos e colectivos até à resistência passiva e individual. Cada novo 
período de expansão deveu-se, não à repressão, mas à recuperação das instituições 
nascidas da iniciativa autónoma da classe trabalhadora9. 
 Antecipo, pois, o objetivo dessa pesquisa que conduzirá, mais adiante, no 
momento da da Revolução dos Cravos, em 25 de Abril de 1974, para a reflexão acerca 
dos mecanismos de controle que o Estado português, comandado pelas Forças Armadas 
e pelas instituições da esquerda formal, PCP e PS, utilizou na recuperação e cooptação 
das lutas autônomas que se seguiram à Revolução de Abril e que foram protagonizadas 
por um vasto movimento auto-organizado na cidade, no campo e nos bairros. E, 
veremos também, como foi a situação limite do conflito nas colônias a desencadear o 
golpe de Abril e a colocar de 'cabeça pra baixo' os “oito séculos” da história portuguesa. 
 Para problematizar a grande agitação operária e a movimentação popular que se 
desencadeou após o golpe de 25 de abril, é preciso buscar entender como se processou o 
fascismo em Portugal, quais as características que essa forma de governo atingiu com 
Salazar e como esse governo soube se fazer durar, nas palavras de Ives Léonard; e, 
diante a manutenção da guerra em África, buscar entender como partiu das colônias o 
desmoronamento do fascismo português. 
 
1.4. O Salazarismo – “Deus, pátria, autoridade, família e trabalho”. 
 
 Na primeira metade dos anos vinte é evidente a desestruturação da sociedade 
portuguesa. O crescimento do déficit da balança de pagamentos atingiu enormes somas 
nos últimos anos da República. Agravava-se a situação; governos se sucederam com 
alarmante frequência, até que, em 1926, líderes militares portugueses unem-se às 
organizações do grande patronato, do latifúndio e do alto clero. Decidiram que a 
república deveria ser substituída por uma ditadura e, em maio de 1926 sobrevém o 
golpe, comandado no norte pelo General Costa Gomes. Instala-se o governo militar; 
dissolve-se o parlamento, impõe-se censura à imprensa; partidos e organizações caem 
na clandestinidade; a perseguição se espraia, inicia-se o terror necessário para manter a 
ordem silenciando o país e, principalmente, prendendo militantes sindicais e fechando 
organizações operárias. 
 Logo em seu princípio, a ditadura militar acelerava a marcha para o caos 
econômico e financeiro. Na tentativa de mudar esse quadro, o governo do general 
Carmona resolveu convidar um renomado intelectual de direita, professor da 
Universidade de Coimbra, ex-seminarista e vinculado à Ação Católica: Antônio de 
Oliveira Salazar. O objetivo era 'salvar' a economia do país. A entrada de Salazar no 
governo altera a orientação da ditadura militar, que passa a ter um projeto econômico-
social integrado à repressão antipopular e antidemocrática. Trata-se explicitamente do 
projeto fascista do grande capital que Salazar soube ser um funcionário coerente. 
 Último filho de uma família extremamente pobre, Salazar nasce a 28 de Abril de 
1889, numa pequena aldeia rural nas proximidades de Santa Comba Dão, localizada na 
zona norte do país. Recusando seguir a carreira eclesiástica, acaba por inscrever-se na 
Faculdade de Direito de Coimbra e a partir daí se insere no campo acadêmico. Yves 
Léonard refere-se em seu livro a um discurso em 07 de janeiro de 1949, onde o ditador 
português resumirá da seguinte forma o seu percurso: 
                                                 
9 Retirei tais formulações de uma resenha feita pelo João Bernardo para o periódico POLITICA 

OPERÁRIA sobre o seu livro de 1992, Economia dos Conflitos Sociais.  
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Devo à providência a graça de ser pobre. Desprovido de quaisquer bens de valor, 
fracos são os laços que me ligam à roda da sorte. E os cargos lucrativos, as 
riquezas, as honrarias nunca me tentaram. Para ganhar, na simplicidade da 
existência a que me habituei e na qual posso viver o pão de cada dia, não tenho 
necessidade de me perder no labirinto dos negócios ou das solidariedades 
comprometedoras. Sou um homem independente (citado por LÉONARD 1996:67). 

 
 Num discurso a 30 de julho de 1930, Salazar revela os princípios fundamentais 
do futuro estatuto constitucional e da “revolução mental e moral” que pretende levar a 
cabo para a materialização do Estado Novo, em que é necessário que o “Estado seja tão 
forte que não precise de ser violento” (1996:49). Há na percepção do ditador, 
obviamente, uma imensa distância da realidade, já que o “Estado forte” -que Salazar 
tanto trabalhou para 'criar'- tirava toda a sua 'força' da repressão e do Estado policial que 
manteve a linhas duras nestes 48 anos. Dessa maneira que, um dos principais pilares em 
que se ergueu e que sustentou o regime fascista, foi a Polícia Internacional e de Defesa 
do Estado (PIDE), a polícia política, instituição chave na manutenção da “paz dos 
cemitérios” propagada por Salazar. 
 O Novo Estado corporativo, para além de seu controle policialesco, contou com 
outras duas organizações, a Mocidade Portuguesa e a Legião portuguesa; ambas criadas 
em 1936, vão adquirir as funções de milícia, no caso da Mocidade, e de instituição 
paramilitar, no caso da Legião Portuguesa. A Mocidade Portuguesa apresenta-se como 
uma organização de enquadramento ideológico e paramilitar da juventude escolarizada; 
quanto à Legião Portuguesa, criada para combater os/as comunistas e os/as anarquistas, 
teve sua existência fortemente ligada ao contexto de radicalização engrenado pela 
Guerra Civil Espanhola e pelo “medo dos vermelhos” (Léonard, 1996:133). 
 Utilizada habilmente por Salazar, a Igreja Católica portuguesa, elevada no 
estatuto constitucional como “religião da nação portuguesa”, nas palavras de Fernando 
Rosas, “assumir-se-á como o principal instrumento de difusão ideológica dos valores do 
regime e de legitimação espiritual do poder estabelecido” (2004:89). Essa instituição 
gozará do monopólio no que se refere a ação religiosa na educação, sendo responsável 
pelo enquadramento religioso nas escolas, na educação das mulheres e na propagação 
da família como sustentáculo de ordenamento social. Dessa maneira cumprirá função 
especial na manutenção e no saber durar do regime salazarista.   
 A União Nacional, fundada em 1930, seria a plataforma de organização dos 
diversos interesses da direita portuguesa, servindo não como um partido que 'toma de 
assalto o poder', mas, sobretudo, afirmar-se-á oficialmente como um não-partido e até 
mesmo como um anti-partido; diferindo-se de outros partidos fascistas, a União 
Nacional, negada ao status de partido oficial do regime, se constituirá enquanto mais 
uma peculiaridade do regime português, já que Salazar não têm por detrás dele o grande 
partido que conduziu Mussolini ao poder e que conduzirá Hitler ao poder (1996:44). 
Esse mesmo autor aponta para um outro importante fator de diferenciação do regime 
salazarista, que consiste precisamente na sua concepção quanto ao nacionalismo. Para 
Léonard, o nacionalismo que fundamenta a ditadura portuguesa adquire um caráter 
prudente e conciliador, o que o distingue de determinados nacionalismos expansionistas 
e agressivos do período; assim, nas palavras do autor, o Portugal de Salazar acredita ser 
uma grande potência europeia, até mesmo mundial, graças a um “nacionalismo de 
império”, desprovido de objetivos bélicos (1996:77).  
 A Igreja Católica estabelece o apoio espiritual ao regime e, após de 1961, 
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estende esse apoio à guerra colonial. Cumprindo o que lhe cabe, e o que sempre lhe 
coube, a Igreja trabalha na manutenção da exploração colonial. Como nos diz Franz 
Fanon, “a Igreja nas colônias não chama o homem para o caminho de Deus, senão para 
o caminho do Branco, do dono, do opressor” (1961:37).  
 Situada como pedra-de-toque do regime português, a exploração das colônias se 
manteve contínua durante todos esses anos. Na caracterização de João Bernardo, a 
predominância da relação entre as milícias e a Igreja configuraram a base do fascismo 
em Portugal e, por isso, o caso português se situa, dentre a pluralidade dos casos 

concretos, no quadro dos fascismos mais conservadores10. O tipo de fascismo de 
Salazar, 
  

era a forma que melhor se adaptava a um país subdesenvolvido. Originariamente, o 
salazarismo baseava-se numa aliança do capital financeiro colonial e do capital 
agrícola. A política do Estado Novo destinava-se a enfraquecer a luta de classes no 
continente e a oposição nas colônias (Mailer, 1978:57). 

 
 

 As peculiaridades do 'chefe máximo' português, que levaram muitos/as outros/as 
autores/as a não enquadrá-lo no âmbito dos fascismos, tendendo a percebê-lo mais 
como um monge ditador, como Yves Léonard, certamente o diferencia em muitos 
aspectos de outros regimes fascistas 'clássicos', já que Salazar de fato não era um líder 
carismático a galvanizar em torno de si multidões; recatado, o ditador sempre tentou 
manter-se longe da modernidade, buscando levar Portugal a viver de forma habitual: 
católico, afastado, rural e conservador.  Mas, como em todos os outros casos, a 
existência do Salazarismo, e das suas tradicionais formas de exploração, junto às suas 
outras características -típicas inclusive da composição social e histórica de Portugal, não 
o exclui da maneira que o capitalismo, para se manter,  encontrou nas soluções 
autoritárias que surgiram na primeira metade do século XX. 
 A aliança entre o capital financeiro e o capital industrial, tendo em vista que essa 
aliança era frágil e não disputava a hegemonia dos proprietários fundiários nas colônias 
e dos latifundiários na metrópole, pôs Portugal numa situação desastrosa: no começo da 
década de 50 houve uma quebra no mercado dos frutos tropicais e a produção agrícola, 
central na economia portuguesa, declinou-se intensamente. O setor industrial, ainda que 
lentamente, começou a desenvolver-se, entretanto, o regime salazarista mal podia deter 
as pressões do mercado internacional ou fazer recuar o fluxo econômico. A dificuldade 
em vencer a estagnação econômica só era 'resolvida' com o aumento do saque das 
colônias e da exploração da força de trabalho em Portugal. A pilhagem colonial e o 
'êxito' de outras lutas de 'libertação nacional' em África levou ao desencadear de 
revoltas armadas no começo da década de 60'.  Na luta entre a burguesia industrial e 
a burguesia colonial, a primeira ganhou  finalmente a supremacia, e em 1962, Portugal 
aderiu à EFTA – Associação Europeia de Comércio livre, sob a hegemonia da 

                                                 
10 Para Bernardo, o eixo endógeno, dos sindicatos e das milícias partidárias, representa a revolta; o eixo 

exógeno, da Igreja e do exército, representa a coesão social (2002 p.18). No eixo horizontal, têm-se a 
articulação entre os partidos e milícias e os sindicatos; no eixo vertical, têm-se a predominância da 
relação entre o exército e a Igreja. Ainda que o fascismo português tenha em sua caracterização a 
presença dos dois eixos relacionados, pode-se, de acordo com Bernardo, enquadrá-lo enquanto via 
mais conservadora, já que o salazarismo, no país como um todo, buscava o apoio da Igreja católica, 
que se comportou enquanto base forte de sustento desse regime, juntamente com as forças repressivas, 
durante quase meio século de sua duração.   
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Inglaterra. Citado por Netto, Bento Gonçalves11 identifica o conteúdo da ditadura como 
política do capital, e toda a sua atividade é caracterizada por uma sucessão de 
financiamentos às principais empresas exploradoras (1986:18). A relação do capital 
internacional com o regime autoritário, mesmo que encontrasse uma ou outra barreira 
por parte do tradicionalismo anti-moderno de Salazar, nunca deixou de prosperar. 
Contudo, é na última década do fascismo que a intervenção do capital externo em 
Portugal e nas colônias vai atingir extrema relevância. Em dados apresentados por 
Netto, vemos que o volume dos investimentos estrangeiros, entre 1961 e 1971, 
representa 21 vezes o volume ingressado em Portugal de 1947 a 1960 (1986:31). A 
ditadura militar foi a solução política que o grande patronato e o latifúndio encontraram 
para revidar à combatividade das organizações populares e reordenar a economia em 
seu benefício. 
 
1.5. “A África estava no coração do nacionalismo corporativo do Estado Novo”. 
 
 A primeira medida que o regime salazarista aplicou com relação ao ultra-mar foi 
a adoção do Acto Colonial, medida que pode ser classificada como a lei fundamental do 
imperialismo português do século XX, nas palavras de Norrie MacQueen.12 Salazar 
havia sido Ministro das colônias em 1930, ano em que foi publicado o Acto Colonial - 
que acabaria por ser incorporado na Constituição de 1933, junto à criação do Estado 
Novo. Segundo MacQueen, autor da frase que nomeia este subitem,   
 

O Império, cuja área era 22 vezes maior que a da metrópole, foi fundamental para a 
pretensão de Salazar reclamar para Portugal a duvidosa qualidade de potência 
mundial (...) Era, simultaneamente, um símbolo e um bem real em torno do qual a 
nação podia ser mobilizada para enfrentar um futuro incerto. A essência dessa 
doutrina era intermediada pelo Acto Colonial, com a sua firme acentuação na 
centralização e na integração administrativas (1997:28).   

 
 Instituindo o trabalho forçado para os/as nativos/as das colônias, no Acto 
Colonial definia-se também uma rígida política de protecionismo econômico. As 
colônias deveriam ser dependentes umas das outras e da metrópole. A partir daí, as 
companhias concessionárias não veriam os seus privilégios renovados e os interesses 
econômicos nacionais passavam a ser protegidos contra os avanços do capital 
estrangeiro.  
 

O terreno estava agora preparado para o crescimento de uma mão-cheia de grandes 
monopólios (ou oligopólios) portugueses que, como componentes essenciais do 
Estado Novo corporativo, dominaram grande parte da actividade económica da 
África portuguesa nos anos 50 e 60 (MacQueen 1997:29).  

 
 O Acto Colonial, significando pela primeira vez a institucionalização de uma 

                                                 
11 Foi o primeiro dirigente moderno do movimento republicano português; morto em 1942 no campo de 

concentração do Tarrafal; localizado a milhares de quilômetros de Portugal, na ilha de Santiago em 
Cabo Verde, a sua abertura certamente foi a mais brutal expressão da violência repressiva da ditadura. 

12  Ver, MACQUEEN, Norrie. A descolonização da África Portuguesa. A revolução metropolitana 
e a dissolução do Império. Editorial Inquérito, Apartado - Portugal, 1997. O autor viveu e trabalhou em 
Moçambique nos anos subsequentes à independência. Atualmente é professor de Ciência Política na 
Universidade de Dundee, Inglaterra.  
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política na África, redefine o quadro das relações financeiras e institucionais, reforçando 
na metrópole a centralização política, administrativa e financeira das colônias.  
 Mas, em 1951, sob intensa pressão da ONU, o governo Salazar toma a iniciativa 
de rever o Acto Colonial de 1930 e realiza uma alteração na Constituição sobre as 
colônias africanas, substituindo o termo “colônias” por “províncias ultramarinas”, 
reafirmando o conceito de unidade nacional e apresentando Portugal como uma “nação 
pluricontinental”, composta por províncias europeias e ultramarinas, integradas 
harmonicamente. Essas mudanças tinham como objetivo fazer frente às pressões 
externas favoráveis à descolonização já que, nas palavras de Léonard,  
 

após a conclusão da guerra, o salazarismo vê-se obrigado a enfrentar dois desafios 
temíveis: o primeiro consiste em conseguir, antes de mais, “vencer a crise da paz” 
sem ceder em nada de muito fundamental e procedendo apenas a retoques 
superficiais; em segundo lugar, em “saber durar” num quadro internacional em 
turbulência (1996:173).  

 
 O fim da II Guerra criou um cenário em que o salazarismo vê desaparecer a 
maior parte dos regimes com os quais alguns portugueses o comparavam ou o 
assimilavam nos anos 30. Com o seu fechamento sobre si mesmo, Portugal vê-se 
isolado da Europa em que o pós-guerra confrontou um triplo desafio estratégico: a 
democratização da política, o desenvolvimento econômico e social e a descolonização 
dos impérios europeus.  
 A plataforma de desenvolvimento econômico que levava a cabo os países 
europeus industrializados não era condizente à realidade nacional portuguesa, que 
recebe forte pressão externa. “Orgulhosamente sós” nos anos sessenta, o salazarismo 
encontra-se efetivamente bastante isolado e esclerosado num mundo em plena mutação. 
A estratégia salazarista de conservação do regime, que ainda se manterá por mais 20 
anos após o fim da Guerra, ou seja, a preocupação em não desestruturar o mundo 
agrícola tradicional e os equilíbrios internos do regime, vai condicionar o tipo e os 
ritmos da industrialização e do crescimento econômico.  
 Embora diversos autores tenham acreditado na idéia simplista, genericamente 
aceita, de que o Estado Novo preferia o isolamento e o imobilismo econômico ao 
crescimento e desenvolvimento, é preciso ver que a economia salazarista, mesmo nos 
anos 30, nunca fora um deserto de estagnação econômica; na essência desse regime, o 
ditador procurava conciliar as dinâmicas inelutáveis do desenvolvimento com a 
segurança na manutenção das “realidade de sempre” e das verdades intemporais 
(2003:97). A ambivalência em relação ao desenvolvimento econômico pode ser 
explicada por muitas empresas terem prosperado ao abrigo do antigo sistema e sentirem 
relutância em abandonar completamente o protecionismo, o condicionamento industrial 
e os baixos salários. Para João César das Neves, citado por Corkill (2004:220), as 
instituições corporativas não eram hostis ao crescimento econômico, mas mostraram-se 
avessas à inovação e à maleabilidade. Porém, é sobretudo nos anos sessenta que a 
economia portuguesa sofre uma profunda reestruturação. O período entre 1960 e 1974, 
como afirma Corkill, marca um ponto na viragem da política econômica portuguesa: vai 
do abandono do desenvolvimento nacionalista e autárquico para a liberalização da 
economia e integração na Europa (2004:215).  
 No contexto de descolonização que transformava Portugal numa ilha fascista em 
meio a uma Europa “redemocratizante”, Salazar, dando continuidade ao fluxo colonial, 
teve de “ceder o anel para não perder o dedo”, abrindo-se assim cada vez mais 
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concessões às empresas estrangeiras super-explorarem a mão-de-obra africana. José 
Paulo Netto mostra que, no princípio dos anos 60, as transnacionais controlavam 
inteiramente os telefones, o telégrafo e as comunicações internacionais; o comércio 
interno e externo dos óleos minerais (Shell, BP, Standart Oil), a montagem dos veículos, 
os produtos elétricos (GE, Phillips, Siemens); detinham ainda o controle da indústria 
naval, frota petroleira, indústria láctea, tabacos e todos os tipos de transporte. O capital 
internacional, aliado aos grupos portugueses, atuava também nas colônias, na 
exploração do ferro, petróleo, urânio, diamantes e manganês (1986:27). 
 O pós Segunda Guerra Mundial, com a derrota do nazi-fascismo, apresentou  
como um de seus desdobramentos um processo intenso de descolonização13; 
conseguiram suas independências Indonésia (1946), Índia e Ceilão (1947), a Birmânia 
(1948), a China (1949) além de outros países asiáticos, árabes e africanos. Mas, nos 
territórios colonizados por Portugal, o processo de descolonização só será efetivado em 
Abril de 1974, quando a Revolução põe fim ao fascismo e ao Império português.  
 A eclosão da guerra colonial no início dos anos 60', mais especificamente a 
guerra em Angola, em 1961, tratada pelo regime com o envio imediato de tropas para a 
colônia, marca o início da última fase do colonialismo português. O acirramento do 
conflito vai tomando grande expressão com os altos custos da guerra colonial, que, na 
década de 70', vai atingir quase metade do orçamento do Estado. Para fazer face a esses 
encargos financeiros, o Estado viu-se obrigado a alterar sua política econômica, o que 
resultou uma abertura sem precedentes ao capital externo e configurou uma nova forma 
de integração na economia mundial. 
 Numa declaração em 1961, Salazar afirma: “Somos antiparlamentares, 
antidemocratas e antiliberais. Somos contra todas as formas de internacionalismo, 

comunismo, socialismo, sindicalismo”14. Mesmo afirmando que o governo deve 
proteger o povo de si mesmo, Salazar  conseguiu considerável apoio em Portugal. A 
Igreja e os pequenos proprietários de terra no Norte, fervorosamente católicos, 
apoiavam-no a mesma medida que os latifundiários das regiões centrais e meridionais, 
assim como também os conglomerados financeiros e industriais interligados a Portugal. 
Porém, o padrão econômico que os vencedores da Guerra15 (Europa os Estados 
Unidos) abraçavam como a única forma possível de “progresso”, e que precisa, para a 
sua sobrevivência, ser assim também concebido por todos os outros povos, fazia com 
que o Portugal arcaico e isolado de Salazar tivesse seus dias contados. Mesmo com as 
medidas de liberalização econômica, o desenvolvimento do capital internacional 
forçava Portugal a entrar nas comunidades europeias.  
 A aproximação da Europa e o afastamento da África, resultou que, como nos 

                                                 
13  As independências foram precedidas de intensas lutas e rebeliões anti-coloniais e a expressão 
superestrutural desse processo foi o surgimento do nacionalismo-árabe e do pan-africanismo. O pan-
africanismo foi um movimento político que propunha a união dos países da África como forma de 
potencializar a voz do continente no contexto internacional. Relativamente popular entre as elites 
africanas ao longo das lutas pela independência da segunda metade do século XX, foi em parte 
responsável pelo surgimento da OUA – Organização de Unidade Africana. Reuniu intelectuais de vulto 
como Aimé Césaire, Frantz Fanon, Léopold Sédar Senghor, Alioune Diop entre outros. 
14 In. MAXWELL, Kenneth. O império derrotado. Revolução e democracia em Portugal. Cia das 

Letras, São Paulo, 2006:37-38. 
15 Por mundo ocidental, entendemos os países europeus que se envolveram na Segunda Guerra Mundial 

e, nos anos posteriores, que impuseram esse padrão a grande parte do mundo, como na América 
Latina, através dos violentos processos de ditadura nos anos 60 e 70; por certo, houveram países que 
se opuseram ao padrão de acumulação capitalista, como Cuba, China, Vietnã, entre outros. 
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dados de 1962, 50% das exportações portuguesas constituíam-se de matérias-primas e 
semimanufaturados, contra uma importação na qual os produtos industrializados 
totalizavam 61%. No mesmo ano, cada tonelada exportada para a Inglaterra rendia a 
Portugal 3.600 escudos, que, na operação inversa, dispendia 7.700 escudos (1986:27).  
 Desde o princípio do Estado Novo em 1926 a burguesia agrária foi hegemônica. 
Para Boaventura Sousa Santos, a hegemonia econômica da burguesia agrária entrou em 
declínio no início da década de 60', enquanto a sua hegemonia ideológica só entrou 
verdadeiramente em declínio no final da mesma década (1990:18). Para este autor, é 
comum que uma classe mantenha a hegemonia ideológica mesmo depois de ter perdido 
a hegemonia econômica, e o inverso sucede igualmente. O fim dos anos 60 marcam 
profundamente a transformação das estruturas sociais e das estratégias de resistência da 
classe trabalhadora a nível mundial, e em Portugal, inicia-se um período de 
reivindicações operárias sem precedentes na história portuguesa.  
 
1.6. Marcelo Caetano: O salazarismo sem Salazar 
 
 Os últimos anos do fascismo, que representam o momento de seu declínio 
histórico, podem ser vistos em dois ciclos políticos distintos. O primeiro vai das 
jornadas de 1958 à retirada de Salazar, uma década depois, e o segundo compreende o 
conturbado governo de seu sucessor, Marcelo Caetano. No primeiro ciclo, tem-se a 
recomposição das esquerdas oposicionistas entre 1949 e 1958, momento em que um 
grande movimento popular se reúne em torno da candidatura de Humberto Delgado 
para a presidência, prolongando-se até o ano seguinte, quando o movimento 
democrático chega a colher milhares de assinaturas em favor da demissão de Salazar 
(1986:36). Os quase 10 anos que medeiam entre 1949 e 1958 vem permeado por mais 
repressão pós guerra pelo temível medo do comunismo; desponta no país um novo 
fôlego no desenvolvimento industrial; uma urbanização acelerada e caótica; assiste-se 
ao crescimento e concentração do proletariado industrial e a emergência de um sector 
terciário moderno, a partir também da expansão da nova pequena burguesia 
inconformada com a estagnação econômica, a mediocridade da vida cultural e a 
ausência de liberdades cívicas e políticas.  
 Embora o movimento oposicionista não consiga atingir força suficiente para pôr 
em cheque o regime, nos fins de 1961 e em 1962, atingem um vigor extraordinário, 
mas, como de praxe do regime, a vaga terrorista que sucedeu às grandes mobilizações 
desse momento foi de tamanha intensidade que o movimento democrático e popular 
tardaria alguns anos para repetir as amplas movimentações como as desfechadas em 
1962 (1986:36).  
 O regime já estava condenado quando em 1968 Salazar cai da cadeira e, por 
diversas complicações de saúde, afasta-se do poder em setembro desse ano. Partimos 
então para o último momento do regime fascista com a substituição de Salazar por 
Marcelo Caetano. Jurista oriundo da Faculdade de Direito de Lisboa, Caetano liderava a 
corrente reformista que emerge e se afirma dentro do regime a partir da crise que se 
instala no pós-guerra. A ascensão de Caetano criou, para muitos, grandes expectativas 
quanto a uma evolução gradual do regime, no sentido de uma democracia de tipo 
liberal. O sucessor de Salazar entendia que a única maneira de se manter o regime era a 
partir de uma série de reformas, evidenciado nas suas propostas enquanto ministro da 
Presidência, onde chegou a defender a extinção da censura prévia à imprensa, uma 
política de desenvolvimento acelerado e uma abertura do regime aos países 
estrangeiros. Assim, na perspectiva de Rita Carvalho (2004:30), a maior parte  
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acreditava que, para o bem ou para o mal, alguma coisa ia mudar16.     
  Em seu discurso de posse, citado por Rita Carvalho, Caetano afirma que irá 
trabalhar para o progresso material e moral dos/as portugueses/as; manterá mais firme a 
administração pública e garante que não abandonará a defesa das colônias (2004:35). 
Essa autora trabalha em seu texto o perfil de Marcelo Caetano a partir de uma entrevista 
que o mesmo concedeu, no início de 1973, a Antônio Alçada Baptista; para Caetano, 
os/as portugueses/as em sua maioria, não podiam viver numa sociedade livre, pois não 
sabiam utilizar com responsabilidade a liberdade de que poderiam usufruir; 
posicionando-se contra a livre criação de formações partidárias, acreditava que 
liberdade sem responsabilidade conduzia à instabilidade, às lutas sociais, às injustiças 
econômicas, a lutas partidárias... só poderia conduzir a desordem, subversão e anarquia, 
o que significava a necessidade de justificar um 'governo forte', com autoridade e com 
capacidade efetiva de o exercer.  
 Deste modo, Marcelo Caetano defendia que as instituições democráticas se 
mostravam ineficazes na resolução dos “problemas postos pelas novas sociedades, que 
passaram a exigir dos governantes, muito mais do que as garantias do exercício das 
liberdades, a iniciativa e a execução de tarefas que iam da segurança e da justiça social 
ao fomento econômico” (2004:33). Assim, na perspectiva de Caetano: “Não há que 
escolher entre continuidade ou renovação, mas apenas afirmar o propósito de renovação 
na continuidade, isto é, de seguirmos sendo quem somos mas sem nos deixarmos 
anquilosar, envelhecer e ultrapassar17”.   
 Caetano entendia, pois, que era o desenvolvimento das forças de produção a 
exigir a mudança política como pré-condição para adaptar o país aos ritmos da 
sociedade capitalista europeia. A essa questão, seria urgente para o regime controlar o 
processo de transformação institucional, se não para eliminar a incoerência entre a sua 
forma política e o modelo de desenvolvimento econômico e social em curso; esse 
processo foi manejado por Caetano na tentativa de implementar uma série de medidas  
cujo sentido geral foi dado pelo próprio chefe do governo ao proclamar 1970, a 
necessidade de o “Estado Novo” se transformar em “Estado Social”. Evidentemente, tal 
necessidade admitida por Caetano não vem de uma boa vontade ou de uma percepção 
progressista, mas ainda como uma reação, por parte do Estado, diante um contexto 
internacional de agitação que tinha seus reflexos nas grandes ondas de agitação social 
em Portugal. 
 Por causa da emigração, Portugal foi o único país a sofrer um decréscimo 
populacional na década de 60. Em média emigravam 100.000 pessoas por ano, tendo o 
pico desse movimento em 1970 e 1971 (Corkill, 2004:224). Entre o princípio dos anos 
1960 e 1974, um total acumulado de mais de um milhão e meio de portugueses 
abandonou o país. A exportação de emigrantes para os países dominantes está 

                                                 
16 Muitos foram os socialistas que acreditaram numa espécie de “primavera marcelista” a partir da idéia 

de evolução democrática do regime; o PS de Mário Soares, o PCP e a extrema esquerda também 
partilhavam de alguma expectativa, pelo menos de se abrir uma etapa diferente. Porém, tal postura 
terminará em Maio de 69, quando, em um novo manifesto ao país, denunciam a progressiva 
instauração de um "salazarismo sem salazar". Ver CARVALHO, Rita Almeida.  A definição do 
marcelismo à luz da revisão da Constituição. In. A transição falhada, o marcelismo e o fim do Estado 
Novo (1968-1974). Coordenação - Fernando Rosas e Pedro Aires de Oliveira. Notícias Editorial. 
Lisboa, 2004 p.27-71. 

17 Discurso de Caetano na Assembleia Nacional no momento de apresentação da proposta de revisão 
constitucional, em 02/12/71, in Diário das Sessões, n.º 50, 03/12/71, p.1035. Citado por CARVALHO, 
2004:35.  
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relacionada com o processo de “industrialização dependente”, que em Portugal se 
expressava na tecnologia pouco desenvolvida, produtividade reduzida, desqualificação 
do trabalho, desarticulação das relações sociais na agricultura (com expulsão de 
trabalhadores/as), desenvolvimento desigual dos setores industriais, contradições 
cidade-campo. A emigração liga-se com a necessidade, nos países de acumulação 
capitalista, da compensação da baixa tendencial da taxa de lucro com a sobre-
exploração da força de trabalho estrangeira. Para Santos, Lima e Ferreira (1975:12),  
 

A emigração maciça, num primeiro período, abrange principalmente trabalhadores 
agrícolas e funciona como válvula de segurança desmobilizadora de lutas sociais. 
Numa segunda fase, quando se intensifica a saída dos trabalhadores da indústria e 
dos serviços, rarefaz o exército de reserva, colocando em posição de mais força as 
reivindicações económicas dos trabalhadores que ficam, além de provocar tensões 
sociais e significar uma recusa de integração na sociedade portuguesa e de 
aceitação da violência que a emigração implica, paralela ao desejo de 
transformação que se vai avolumando.   

 
 Apesar das expectativas geradas em torno do projeto de reforma do regime por 
Caetano, este isola-se politicamente. O impressionante crescimento registrado na década 
de 60, disfarçou, mas não resolveu importantes anomalias estruturais. O modelo de 
desenvolvimento permaneceu distorcido e descompensado, pois a modernização teve 
muito pouco a ver com o setor agrícola, que foi se reduzindo até alcançar o estatuto de 
'setor subsidiário', ao mesmo tempo que falhou ao não concretizar desenvolvimentos 
complementares em outras zonas da economia. Permaneceram frágeis a estrutura social, 
além das deficiências estruturais: falta de mão-de-obra qualificada, emigração em 
massa, uma agricultura atrasada e marginalizada dos processos de mudança, hiper-
concentração de empresas e umas pesada máquina burocrática, ineficiente e corrupta 
(CORKILL, 2004:230-31).   
 Os países europeus eram o horizonte privilegiado da expansão da burguesia 
industrial-financeira. O espaço colonial era demasiado pequeno e significativo – e se 
algum significado ainda detinha, era mais como fornecedor de matérias-primas do que 
como mercado de produtos industriais. Para Mailer (1978:18), o setor avançado da 
burguesia portuguesa tinha um objetivo - uma sociedade capitalista liberal, na qual 
acumulariam riqueza duma maneira 'civilizada'. O antifascismo era a cobertura ideal 
para a necessidade gritante de modernização do estado burguês. Uma sociedade 
capitalista liberal proporcionava uma estrutura mais livre para o importante negócio de 
fazer dinheiro. No entanto, as medidas do fascismo já moribundo revelaram-se tímidas e 
incoerentes. 
 Para Boaventura Santos (1990:20), as políticas de legitimação levadas a cabo 
por Caetano, numa tentativa de conferir um maior peso político e ideológico à burguesia 
industrial e financeira, foram medidas tendentes a aumentar a componente de 
legitimação e a diminuir a repressão às classes trabalhadoras por meio da concessão de 
maior autonomia sindical e do alargamento do sistema de segurança social. Todavia, as 
medidas de Caetano, tendo sido tomadas para dispersar as contradições políticas e 
sociais, acabaram por concentrá-las. As concessões, ainda que muito limitadas, feitas à 
classe trabalhadora, em vez de conduzir a uma nova colaboração de classes não 
impediram o aumento dramático dos conflitos laborais. 
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  A recessão econômica mundial desencadeada pela crise do petróleo em 197318 
significou um sério golpe para a economia portuguesa: o absurdo aumento da inflação, 
com pouco mais de 6% em 1969, ficou perto dos 30% em 1973 e está relacionada com a 
exportação dos efeitos da crise do sistema imperialista para os países dependentes. 
Quando o Reino Unido, Irlanda e Dinamarca abandonaram a EFTA para aderirem à 
CEE (Comunidade dos Estados Europeus), o comércio português caiu para 1/3 em 
1973; para Corkill (2004:227), o resultado da crise do petróleo induziu uma inflação 
importada. O aumento dos preços e a queda dos salários reais, foram os resultados do 
progresso e da modernização prometidos aquando da entrada de Portugal nas 
instituições europeias. Ainda que na década de 1960 e no começo da década de 1970 a 
economia portuguesa tenha tido um bom desempenho, com o PIB a crescer numa média 
de 8%, o desenvolvimento não significou uma melhoria nas condições de vida das 
classes trabalhadoras, que contribuíram para o desencadear de ondas reivindicativa e 
agitação sindical. 
 A canalização de uma grande parte dos dinheiros públicos para as despesas com 
a guerra colonial, bloqueia fortemente os investimentos públicos nas infra-estruturas 
necessárias ao desenvolvimento, impossibilitando que o estado cumpra seu papel 
enquanto o preparador das condições gerais de produção para as empresas capitalistas. 
A burguesia industrial aspira que uma parte das verbas públicas seja aplicada – o que 
não acontece – no setor de reprodução da força de trabalho: alojamento, transporte, 
saúde, prestações sociais (Santos, Lima e Ferreira, 1975:12). Caberia ao Estado 
português “correr atrás do tempo perdido” e, para colocar-se na “corrida” dos países 
europeus industrializados, precisaria mudar algumas coisas.  
 No que se refere ao ultra-mar, a política de Marcelo Caetano foi cosmética: 
mudou para “províncias ultramarinas” a maneira de se referir às colônias e prosseguiu 
acentuadamente com os esforços da guerra; o plano de Caetano era caminhar para uma 
“autonomia progressiva e participada”, a ser efetivada através de reformas 
constitucionais que aos poucos transpusesse as iniciativas de decisão para os próprios 
territórios colonizados. Segundo MacQueen, nas suas reformas, Caetano teve sempre 
como objetivo central a população branca, já que numa formação social recente, a nova 
classe média urbana africana, com mais afinidade política ou cultural com os/as 
guerrilheiros/as africanos/as do que com a ideologia imposta por Portugal, precisava ser 
enquadrada e domesticada, o que se completará nos anos que se seguiram com neo-
colonialismo. Porém, fica claro o caráter colonizador de Caetano ao prever que, pouco a 

                                                 
18  O Oriente Médio tornou-se desde o fim da Primeira Guerra Mundial, o principal produtor de 
petróleo do mundo, o que levou à cobiça dos europeus, que dominaram a região por décadas, colonizando 
e explorando as suas riquezas. Aos poucos, os países do Oriente Médio foram adquirindo a sua 
independência política, mas sem ter o controle da sua principal riqueza, que até 1970, tinha mais de 90% 
da sua produção petrolífera controlada por sete companhias, as chamadas “Sete Irmãs”. Nas décadas de 
1960 e 1970, a economia mundial estava totalmente dependente do petróleo, sem ele não havia progresso. 
Cientes desta dependência, os países produtores decidiram unir suas forças, rompendo com o cartel das 
“Sete Irmãs”. Surgia a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a OPEP, e a luta contra as 
grandes companhias petrolíferas começou a ser travada; Não só interesses econômicos moveram esta luta, 
mas principalmente, políticos. O conflito entre árabes e israelenses, marcados pela Guerra dos Seis Dias, 
em 1967, e pela Guerra do Yom Kippur, em 1973, em que os árabes sofreram derrotas e humilhações 
indeléveis, foi o principal fator que fez do petróleo uma arma econômica. Para pressionar os Estados 
Unidos e a Europa, que apoiaram Israel nos conflitos, os árabes uniram-se, reduzindo a produção do 
petróleo, forçando o aumento drástico no preço do barril, originando a maior crise do petróleo, que afetou 
toda a economia mundial. Ver http://jeocaz.livejournal.com/43924.html. Acessado em 30 de Agosto de 
2009. 
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pouco, o poder central fosse diminuindo sua intervenção, garantindo que o poder não 
seria entregue nem a populações brancas segregacionistas, nem a movimentos 
subversivos que mais tarde ou mais cedo expulsariam os brancos da África (2004:276).  
 Na mente colonialista de Marcelo Caetano, a Europa, que já doara à África o 
progresso material, técnico e científico, deveria continuar a fazê-lo, e a intervenção 
europeia na África, legitimada ainda pelo pensamento evangelizador cristão, conduziria 
a uma humanização e à civilização dos/as africanos/as. O sucessor de Salazar acreditava 
que era o Império a conceder a autonomia aos povos africanos, já que estes não 
entendiam o sufrágio e que este não os conduziriam à liberdade. Tais pressupostos 
justificavam a continuação da intervenção portuguesa. O fato é que, Caetano, tanto 
enquanto presidente do Conselho como nos seus escritos e declarações anteriores, nunca 
duvidara da necessidade da guerra colonial. É por isso que, nas palavras de MacQueen 
(2004:77), a África seria a pedra-de-toque para o sucesso ou o insucesso do 
marcelismo. 
 
1.7. Portugal e o futuro: a revolução em Portugal tem início em África. 
 
 Marcelo Caetano, ainda que muito bem disposto a reformar o regime, comete 
sua principal falha ao não entender que os movimentos de libertação em África não 
poderiam esperar pelas suas reformas graduais. Aliás, a pequena Guiné já havia posto o 
Império em apuros no começo da década de 60, como abordaremos adiante. As 
agitações em torno dos Movimentos de Libertação cresciam em toda a África e, em todo 
o mundo, o colonialismo era cada vez mais desprestigiado, porém, é sobretudo o 
exemplo da Argélia a mostrar, pela primeira vez, ao menos aos olhos dos movimentos 
de libertação nacional, que o colonizado podia derrotar o colonizador muito mais 
poderoso (SECCO, 2004:64)  
 Para Secco, a Revolução dos Cravos, em termos ideológicos, não começa em 
Lisboa, mas em África; a crise do Império português é metropolitana, e é colonial. É só 
no continente negro que se poderá perceber a crítica mais forte ao regime, porque 
nascida do elo mais fraco (2004:63). 
 Em 1968, ano da posse de Marcelo Caetano, 117.684 militares portugueses 
encontravam-se descolocados em África. Em 1973, seu último ano de governo, esse 
número tinha aumentado cerca de 27%, 149.091 militares (MacQueen, 2004:263). Com 
o advento de Caetano, instala-se um equívoco entre o poder político e as forças 
armadas: o poder político julgava as Forças Armadas intransigentes na questão colonial 
e nas Forças Armadas, não acreditavam que o poder político quisesse outra solução que 
não fosse a guerra (Rezola, 2004:341). Nas palavras de Secco, a soldadesca colonialista 
não pensaria jamais nas colônias como um problema se os rebeldes africanos não 
houvessem surgido e se insurgido em armas nas mãos e levado o exército colonialista a 
uma virtual derrota (2004:58). 
 Em Angola, o sentimento de uma luta unificada, de todo o Império contra o 
regime de Lisboa foi acentuado pelo importante papel que desde cedo desempenhou o 
Partido Comunista Angolano (PCA), que começara como uma célula do PC Português. 
O PCA, juntamente com outros grupos menos organizados, acabou finalmente por se 
integrar no  Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA), criado em 1956; 
nesse país, três organizações tomavam frente no processo de libertação nacional, FNLA, 
UNITA e MPLA; tais apresentavam diferenças quanto à orientação ideológica, porém, 
mais importante que isso, eram as diferenças de caráter regional e étnico que dividiam 
esses movimentos. Ainda nesse  país, onde a sequência dos conflitos armados têm início 
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em Fevereiro de 1961, o MPLA, de orientação marxista, realizou em março, pela 
primeira vez desde o início do conflito, um congresso no interior no território angolano, 
ao mesmo tempo que anunciava a luta no Leste do território. O MPLA, nos diz 
MacQueen (1997:39), representava, sob muitos aspectos, uma genuína aliança entre a 
intelectualidade e o proletariado, categorias sociais mais habituadas e associadas na 
Europa do que na África Subsariana de meados de 1950.  
 A situação em Moçambique era diferente e ainda não dispendia grandes 
preocupações para Portugal. Moçambique foi a última colônia a organizar um 
movimento de independência verdadeiramente nacional, com a criação da FRELIMO, 
em junho de 1962. A Frente de Libertação de Moçambique, o único movimento de 
libertação do território (antes já havia, tal como nas outras colônias, alguns movimentos, 
mas mais de características regionais e étnicas) era mais fraco do que os movimentos 
em Angola e na Guiné quanto a sua coesão ideológica e estrutural19. Moçambique vivia 
momentos conturbados quando Caetano chegou ao poder. Quatro anos iniciada a guerra, 
a luta ainda estava confinada nas províncias de Niassa e de Cabo Delgado, no Norte, 
apesar das tentativas da Frelimo em expandir a luta até ao Sul.  
 Se as condições que se viviam em Angola e Moçambique ainda não constituíam 
uma grande preocupação para Caetano, afirma MacQueen (2004:270-71), em setembro 
de 1968 a situação na Guiné estava em amarga oposição. A Guiné não dispunha de 
nenhuma das potencialidades econômicas de Angola ou Moçambique, nem uma grande 
população colonial. Com essa pequena colônia, Portugal gastou mais - em termos 
militares e humanos – a partir do momento em que teve início a guerra, em 1963, do 
que em todas as outras colônias. O Partido Africano para a independência de Guiné 
e Cabo Verde foi criado em setembro de 1956; inicialmente sob o nome de Partido 
Africano da Independência, foi formado por ativistas cabo-verdianos, e, mais tarde um 
pouco, transformara-se em PAIGC20; na década de 60, a pressão desse partido sobre 
Portugal tinha sido impiedosa: suas operações centravam-se no sul e no leste do 
território, onde se desenrolavam táticas de guerrilha contra as forças armadas, atacando 
às colunas militares de transportes e os alojamentos dos soldados portugueses. Mas 
também na Guiné ainda havia possibilidade de o regime se manter, pois o PAIGC, tal 
como o MPLA e a Frelimo, tinha de lidar com as suas próprias divisões internas e 
fissuras no seio dos movimentos. 
 Em princípio de 1968, o administrador da Guiné era o antigo Ministro de Defesa 
de Salazar, Arnaldo Schurtz, que desde o início tinha se mostrado incapaz de fazer 
frente ao desafio que lhe era colocado pelos/as guerrilheiros/as. Daí que, em maio de 
1968, Salazar escolheu para substituí-lo, numa decisão que mudaria os rumos da 
história portuguesa, o brigadeiro Antônio de Spínola como governador e comandante 
militar da Guiné (ibdem, 2004:270-271). 

                                                 
19 A FRELIMO resultava mais de pressões externas do que de um claro empenho nativo numa luta de 

libertação nacional unida. A escolha do líder desse movimento é indicativa da sua fraqueza: o primeiro 
presidente da FRELIMO foi Eduardo Mondlane, educado nos Estados Unidos e funcionário da 
Organização das Nações Unidas, talvez o mais distinto negro moçambicano da sua geração. Ver 
MACQUEEN, Norrie. A Descolonização da África Portuguesa – A revolução metropolitana e a 
dissolução do Império. Inquérito Editorial, Apartado, Portugal, 1997, p.37-42. 

20 Antes da formação do PAIGC, já existia na Guiné portuguesa a Frente para a Independência da Guiné 
(FLING), que fora constituída em 1953 pela reunião de vários grupúsculos. A FLING manteve uma 
espécie de existência latente, nas palavras de MacQueen (2004:40), durante a revolução portuguesa, 
porém, a FLING esteve praticamente inativa e empregou muitas das suas limitadas energias a criticar 
a chefia “não-africana” do PAIGC. 
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 As capacidades geoestratégica e econômica de Portugal para manter e ganhar a 
guerra colonial revelaram-se insuficientes. O general Spínola deixou a Guiné no Verão 
de 1973, apesar de não se ter verificado uma verdadeira melhoria da situação nessa 
colônia durante o período da sua administração. Regressando a Lisboa, Caetano 
ofereceu-lhe o cargo de Ministro do Ultramar, que foi recusado pelo general; Spínola 
justificaria a sua recusa pois a sua aceitação implicaria calar a sua oposição à política 
africana de Caetano e em seu lugar, aceitou2,00cm um cargo criado especialmente para 
si, o de vice-chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, que lhe permitia 
completar a sua crítica à política nacional, materializada no  seu livro Portugal e o 
futuro.   
 O processo de descolonização, que contribui visceralmente na liquidação das 
bases do fascismo, têm sua grande expressão nos movimentos de libertação articulados 
pelos povos colonizados em África, mas, certamente a ruptura do 25 de Abril de 1974 se 
situa como fundamental para o fim do Império português. Quando Caetano é derrubado, 
revelam-se três orientações em face da guerra colonial. A primeira defendia a 
continuidade da guerra até a conclusão de uma acordo conducente a uma Federação 
portuguesa, sediada em Lisboa – era a proposta de Spínola e dos conservadores que se 
deslocaram do fascismo. A segunda admitia formalmente a independência política das 
colônias, mas pretendia manter privilégios econômicos – posição defendida pela cúpula 
do PS e de setores do MFA. A terceira – de seguimentos do MFA, da esquerda militar e 
assumida pelo PCP, advogava o fim imediato da guerra e negociações com o MPLA, o 
PAIGC e a FRELIMO, com pleno reconhecimento de independência (Netto, 1986:57).  
 O conflito colonial chegava a um momento decisivo. Ao declarar que as forças 
armadas não podem ser a 'guarda pretoriana do poder', Spínola começava a revelar sua 
estratégia: promover um 'golpe palaciano', o que obrigava, desde logo, a trabalhar a 
partir do interior do regime para forçar a mudança (Rezola, 2004:353). Apesar de ser 
um elemento estranho ao Movimento dos Capitães, Antônio Spínola é uma figura 
central no processo que conduz ao derrube da ditadura. O general, ao defender em seu 
livro que o problema das colônias era um problema político e não militar, acaba por 
influenciar fortemente os quadros médios das forças armadas portuguesas, que já 
estavam trabalhando na formação do MFA – Movimento das Forças Armadas, 
responsável pelo golpe em 25 de Abril de 1974 que definitivamente põe fim a longa 
ditadura portuguesa.  
 O livro de Spínola propõe uma solução para a 'crise que enfrentamos': o rápido 
restabelecimento da paz porque a vitória exclusivamente militar é inviável. Às Forças 
Armadas compete, pois, criar e conservar as condições de segurança que permitirão 
soluções político-sociais, únicas susceptíveis de pôr termo ao conflito. Pretender 'ganhar 
uma guerra subversiva através de uma solução militar é aceitar, de antemão, a derrota' 
(Rezola, 2004:356). Mas se o Portugal e o Futuro era uma última tentativa para 
encontrar uma saída para a questão ultramarina mantendo o fascismo, a verdade é que 
acabará por acelerar o seu fim, num processo que certamente ultrapassa as próprias 
intenções do autor. Para além do seu impacto junto a opinião pública nacional, o livro 
de Spínola gerou uma grande onda de entusiasmo em grande parte dos capitães 
portugueses, constituindo o suporte ideológico do Movimento dos Capitães. 
 Fundamentalmente, é na dinâmica da estrutura militar portuguesa no contexto da 
guerra colonial que se pode encontrar a gestação do MFA. Os anos da guerra colonial, 
afirma Ferreira (1997:160), ao mesmo tempo que provocaram a deserção e a fuga de 
cerca de 110.000 indivíduos, do serviço militar, e milhares de feridos e mortos, 
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produziram também fissuras e antinomias no seio da hierarquia militar. Se até os anos 
60 a carreira militar gozava de algum prestígio social e econômico, a irrupção das 
guerras nas colônias inverte essa situação, como demonstrou Ferreira, perante os 
perigos da guerra de guerrilha, as famílias burguesas e aristocráticas de Portugal, para 
evitarem danos a seus filhos, preferiam posicionar-se pela integridade territorial do 
Império colonial (ibidem).   
 No verão de 1973, oficiais jovens manifestam-se contra o I Congresso de 
Combatentes no Ultramar (Porto, 1 a 3 de junho de 1973) que reunia setores mais 
conservadores em apoio à continuação da guerra colonial; nesta ocasião, alguns oficiais 
do quadro permanente, da parte das forças armadas os mais sacrificados pela guerra, 
decidem abandonar o congresso pondo a circular um abaixo-assinado contra o evento e 
seus resultados. Essa iniciativa alarga-se rapidamente e passa a ganhar adeptos a tese 
spinolista de uma solução política e não militar pra Guerra. Em 9 de Setembro desse 
mesmo ano, uma reunião de oficiais em Alcáçovas, marca o início da conspiração e o 
nascimento do MFA. Contudo, nas palavras de Rezola21, apesar do amplo impacto e 
contestação ao congresso, a factor que verdadeiramente desencadeia a mobilização que 
culminará na criação do Movimento dos Capitães é a publicação dos polêmicos 
decretos do Verão de 1973.  
 Os decretos-leis nº 353 (13/07/73) e nº 409 (20/08/73), publicados pelo Ministro 
da Defesa, Sá Viana Rebelo, pretendiam suprir a falta de candidatos para prosseguir na 
Carreira Militar e prosseguir a guerra colonial; propunha uma espécie de curso 
acelerado para Oficiais, facilitando a entrada de recrutas na Academia Militar, e a esses 
milicianos, permitia-se, já que não eram soldados de carreira, voltar à metrópole depois 
de quatro anos de combate e tornarem-se oficiais da escala ativa. Isso trazia grave 
prejuízo e ofensa aos oficiais mais antigos da hierarquia das Forças Armadas, à medida 
que os novos oficiais podiam até ultrapassar o grau hierárquico dos seus ex-combatentes 
no ultramar (Secco, 2004:108). Mesmo com a insistente preocupação em definir um 
programa político mínimo, sinal da tomada de consciência política por parte dos 
capitães que se organizam no movimento, é difícil encontrar um historiador/a que não 
conceba que, na sua origem, o MFA é mobilizado por questões corporativas. E isso fica 
claro quando, após a reunião em setembro, os oficiais entram em acordo e enviam para 
Caetano um abaixo-assinado reclamando a revogação dos decretos. 
 Mas, para além das lutas corporativas, que certamente se encaixam na sua 
origem, a questão da guerra e o problema colonial vão inserindo no movimento a 
decisão de derrubar o regime. Nos meses que se seguem àquele 9 de setembro, o 
Movimento dos Capitães vai trabalhando na sua estrutura; composto essencialmente por 
oficiais do Exército, criam-se comissões coordenadoras e tentam expandir-se aos outros 
ramos das Forças Armadas. Em fins de 1973, na reunião de Óbidos, escolhem Costa 
Gomes e António Spínola para chefes do Movimento (2004:348).  
 As divergências entre Spínola e o MFA eram muitas, e cresceriam após o golpe 
de Abril. Em princípio, era a democratização do país que unia as diferentes posições 
ideológicas do MFA; apontavam para a construção de um Estado democrático de direito 
e não de uma ditadura, o que consensuava, pelo menos aparentemente, com as propostas 
de Spínola. Após sua escolha e de Costa Gomes, o MFA entregou-lhes o “Programa de 
Ação Política do Movimento das Forças Armadas”, que fora modificado e entregue 
                                                 
21  Ver, Rezola, Mária Inácia. As Forças Armadas, os capitães e a crise final do regime. In.  A 
transição falhada, o marcelismo e o fim do Estado Novo (1968-1974). Coordenação - Fernando Rosas e 
Pedro Aires de Oliveira. Notícias Editorial. Lisboa, 2004, p.342. 
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novamente por Spínola. Dentre as principais modificações, nos diz Secco, estão “a 
retirada de expressões como abolição da censura, projecto político, juventude fascista, 
controle imediato da emissora nacional e da rádio e televisão portuguesa, ordem 
democrática” (2004:111). Esclarecendo suas verdadeiras intenções, ao detectar a 
inspiração comunista do programa, Spínola acredita que, ao lado de Costa Gomes, 
poderá evitar que o movimento seja dominado pelos comunistas.  
 Numa entrevista ao Jornal do Brasil (11.10.1974)22 o major Otelo Saraiva de 
Carvalho declarou que, 

o general (Spínola) travava o movimento, tornava mais difícil o funcionamento da 
revolução. Era preciso afastá-lo. Mas é justo dizer que não era o general que 
descumpria o programa do MFA. Acontece que antes do 25 de Abril, os oficiais do 
movimento acertaram o programa com o general porque precisavam dele. Então 
foram feitas muitas concessões, o programa não saiu como queríamos.   

 
 Entretanto, a adesão de Spínola era fundamental para conseguir o apoio dos 
militares indecisos e neutralizar os que queriam manter o regime. Assim que, a 20 de 
Abril a Comissão Política do Movimento têm em mãos uma última versão do programa, 
após a introdução das sugestões de Spínola. Junto, o MFA tinha em suas mãos outros 
dois textos, a Proclamação do Movimento ao País e o Protocolo Secreto, o que indicava 
que, em termos programáticos, está pronto o golpe.  
 
1.8 – O 25 de Abril de 1974 
   
 Obviamente, o regime não era atacado apenas do interior do exército. Em 
Portugal, vivia-se uma crescente onda de agitação; Phil Mailer nos apresenta as 
seguintes informações, 
 

Uma greve de mineiros do Alentejo (contra os despedimentos) levou à prisão de 
150 trabalhadores, muitos dos quais foram torturados pela PIDE. As greves, 
embora ilegais, continuavam. Os trabalhadores “adoeciam” todos no mesmo dia. 
Nas universidades, um movimento considerado (associativo) desenvolveu-se entre 
1961 e 1969, provocando uma repressão social em larga escala. As lutas 
intensificaram-se depois de 1968. Os trabalhadores dos transportes deram a sua 
contribuição em 1969. Não suspenderam o trabalho, mas recusaram-se a cobrar os 
bilhetes. Esta actuação teve enorme popularidade. Os trabalhadores exigiam uma 
semana de 40h e o 13º em pagamento integral. Apesar do aparelho repressivo 
dentro das fábricas, o aumento do custo de vida obrigava os trabalhadores a 
defenderem-se e a reivindicarem aumentos salariais. Em 1969, os trabalhadores 
dos têxteis foram para a greve contra despedimentos colectivos (motivados em 
parte, por os industriais têxteis se deslocarem para Angola, onde lhes era 
assegurada uma maior taxa de lucro). A fábrica da Abelheira foi ocupada pelos 
trabalhadores, que tiveram o apoio de outras 30 ou 40 empresas têxteis. A indústria 
electrónica mostrou-se um importante terreno de luta durante 1972-73 (1978:67). 

 
 
 Ainda nas palavras de Mailer, o golpe de 25 de Abril libertou forças que depois 
teve dificuldade em controlar (Ibidem p.69). À tomada de poder realizada pelo 
Movimento das Forças Armadas, sucedeu-se um uma revolução política: na dinâmica 
revolucionária e contra-revolucionária posterior ao 25 de Abril, os grupos civis atingem 

                                                 
22 Citado por Secco, In. A Revolução dos Cravos, Ed. Alameda, São Paulo – 2004, p.111-112. 
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uma importância inversamente proporcional àquela que tiveram antes do golpe.   
 
2. O jornal O COMBATE e as lutas autônomas desenvolvidas em Portugal na 
Revolução dos Cravos (1974-1978) 
 
 Em 25 de Abril de 1974, o Movimento das Forças Armadas aparece enquanto 
principal protagonista do golpe que passou para a história como Revolução dos Cravos. 
A questão da guerra colonial foi fundamental na gênese do movimento dos capitães; o 
seu programa tinha por objetivo o fim da guerra colonial e, como corolário, a 
instauração de uma democracia política que superasse a crise da sociedade portuguesa 
originada pela ditadura durante cerca de 50 anos.23  
 O papel que o Movimento das Forças Armadas (juntamente com elementos dos 
partidos políticos e organizações sindicais que formaram os governos provisórios) 
exerceu foi o de garantir a acumulação e a exploração do sistema capitalista em outras 
condições. O golpe de 25 de Abril insere no país um novo padrão de acumulação do 
capital em que aos poucos a economia portuguesa vai passando do capitalismo privado 
para o capitalismo de bases estatais. É nesse contexto que destacamos o coletivo que 

organizou, no período da revolução, o Jornal Combate24, pois foi este jornal quem 
melhor diagnosticou in loco essa processualidade no modo de produção capitalista em 
Portugal.  
 A crítica à Revolução portuguesa formulada pelo coletivo Combate 
materializou-se a partir da publicação de seu Manifesto inaugural junto com a primeira 
edição do Jornal, em 21 de junho 1974, e manteve-se no formato de jornal impresso até 
meados de 1978, momento de refluxo do processo em questão. O objetivo do 
COMBATE foi, desde seu início, o de divulgar as lutas da classe trabalhadora e as suas 
formas organizativas com foco nos processos de autogestão nas fábricas e no comércio 
e nas lutas autônomas desenvolvidas nos bairros portugueses.  
 Já em seu primeiro Manifesto, o coletivo alertava os/as trabalhadores/as 
portugueses no que se refere aos caminhos que a Revolução de 25 de Abril seguia. 
Dessa forma, a crítica ao Movimento das Forças Armadas (MFA) e aos partidos e 
instituições de esquerda, controladores do processo 'revolucionário', baseou-se na crítica 
ao processo de transição do capitalismo privado para o desenvolvimento do capitalismo 
de bases estatais. De seu manifesto inaugural, o COMBATE assim definia a “revolução” 
em curso:  
 

O 25 de Abril não assentou em formas organizacionais produzidas na luta dos 
trabalhadores, mas sim nos oficiais do exército, numa organização burguesa 
rigidamente constituída que nada tem a ver com a nossa luta. E nem podia ser de 
outra maneira, pois o golpe de 25 de Abril não se integra na luta dos trabalhadores 

                                                 
23 FERREIRA, José Maria de Carvalho. Portugal no Contexto da “Transição para o Socialismo” 

História de um equívoco. Editora da FURB, Blumenau: 1977, p.165-166. 
24 A iniciativa da criação do Combate deveu-se a João Bernardo, Rita Delgado e João Crisóstomo, 
membros de uma pequena organização clandestina com orientação leninista-maoísta, os Comités 
Comunistas Revolucionários (CCR), tinham atuação em algumas empresas e associações operárias e no 
movimento estudantil. No entanto, a derrota da  Revolução Cultural chinesa e a aproximação efetuada 
entre os governos da China e dos Estados Unidos haviam dado lugar a acesas polêmicas no interior dos 
CCR e à formação de uma tendência que passara rapidamente da crítica ao maoísmo à crítica ao próprio 
leninismo e que começara a defender uma orientação de caráter marxista libertário. 
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contra o capitalismo, e sim nas tentativas dos capitalistas para continuarem a 
exploração dos trabalhadores em novas condições” (Manifesto do Combate, 
21/06/74).  

 
 
 O golpe de 25 de Abril decorreu ainda da necessidade que as classes dominantes 
sentiram em remodelar as instituições governamentais e o próprio governo, adequando 
suas instituições políticas às novas necessidades do processo de acumulação capitalista 
em Portugal: o projeto de passagem do salazarismo a um regime liberal, isto é, um 
regime onde fosse possível 'libertar' as forças produtivas que o desenvolvimento do 
capital reclamava. Para o COMBATE, o 25 de Abril foi a data decisiva para a 
generalização do capitalismo de Estado em Portugal (Editorial nº 37, 05/03/76). Na 
concepção desse jornal, o Estado é um elemento chave da estratégia do capital. O 
Capitalismo de Estado 
 

(...) representa mais do que um sistema de propriedade; significa uma forma 
particular de gerir a economia. O principal no capitalismo de Estado é que a 
economia é gerida centralizadamente, portanto planificadamente; as organizações 
governamentais no sentido restrito, ou então as instituições administrativas, no 
sentido mais largo, têm nessa gestão um papel cada vez mais importante; as 
funções de gestão, e, portanto de controlo da economia são cada vez menos 
executadas pelos capitalistas privados e mais a cargo de uma classe especial de 
gestores, tecnocratas e burocratas. A propriedade do Estado não é uma causa destas 
transformações econômicas, mas uma conseqüência (...). O capitalismo de Estado 
é, portanto uma forma de desenvolvimento do capitalismo. Não é algo exterior ao 
capitalismo, que se imponha a ele. É o próprio capitalismo na fase contemporânea 
do seu desenvolvimento (idem). 

 
 A administração estatal da economia para o COMBATE é realizada pela "classe 
especial de gestores, tecnocratas e burocratas", funcionando como "uma terceira classe" 
que no capitalismo de Estado configura-se como a classe dominante. Segundo João 
Bernardo, é preciso verificar as transformações no interior do campo de exploração,  

 
E aí o problema central reside no novo equilíbrio social originado pelo 
desenvolvimento das condições gerais de produção. Esta é a terra mãe dos 
gestores, o ponto onde melhor se afirma a sua coesão de classe, o núcleo mais 
sólido que em volta de si polariza os restantes elementos da classe (1977: 49). 

 
 

 No caso português, a mudança na base do capitalismo privado para o 
desenvolvimento do capitalismo de Estado tem como central na sua administração os 
gestores, que representam o papel de organização dentro do sistema produtivo. Como 
afirma João Bernardo25, o marxismo das forças produtivas fundamenta o Capitalismo de 
Estado, já que o processo revolucionário limitou-se a estender ao mercado do livre 
arbítrio os fundamentos organizativos da racionalidade administrativa do espaço 
produtivo. Não se definem aqui relações sociais de novo tipo. Reproduzem-se 

                                                 
25  PINTO, João Alberto da Costa. A propósito do marxismo de João Bernardo.  In. Revista 
Espaço Acadêmico N° 43, dezembro de 2004. Acessado em 27 de outubro de 2008. 
http://www.espacoacademico.com.br/043/43cpinto.htm  
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societariamente as mesmas formas de poder existentes no capitalismo, só que agora, 
esse poder passa a ser controlado institucionalmente pelas representações políticas 
formais da classe operária, isto é, os Sindicatos e/ou o poder dos Partidos Comunistas, 
tal como nas experiências históricas do socialismo contemporâneo. Nesse momento, a 
classe operária não encontra mais apenas a burguesia como antagonista de classe, 
encontra agora também, a classe dos gestores (a burocracia dos sindicatos, dos partidos 
e das empresas estatais). 
 Para o COMBATE, os partidos e sindicatos aparecem como elementos chave no 
enquadramento das lutas autônomas em Portugal; em seu 33° Editorial, o jornal 
argumenta que 
 

Face à repressão que se abate sobre o movimento operário autônomo, os partidos 
permanecem silenciosos. Quando as tempestades se aproximam, os partidos só 
pensam em defender os aparelhos burocráticos, garantia da sua força na luta entre 
os vários setores políticos pela repartição da mais-valia. Este silêncio prova a quem 
não queria acreditar que os partidos não só são inúteis para o movimento 
proletário, como são agentes activos da construção do capitalismo de Estado. 
(Editorial nº 33, 26/12/75) 

 
 Em contrapartida ao processo institucional instaurado no parlamento pelas forças 
armadas e pelos partidos de esquerda, o golpe de abril rapidamente deu passagem a um 
processo revolucionário. Quando as massas populares passaram a movimentar-se, as 
fábricas, os quartéis, e os latifúndios começaram a ser ocupadas. 
 O lugar que a classe operária começava a tomar dentro da relação de forças 
capital-trabalho tornava urgente para o primeiro apelar para o fortalecimento de uma 
organização sindical que pudesse controlar, no seu interesse, a ação autônoma dos 
trabalhadores. Segundo o COMBATE, os sindicatos já não atuam enquanto organização 
dos trabalhadores na resistência contra o capital. Ao contrário, passaram a ser a grande 
instituição de recuperação das lutas dos trabalhadores na dinâmica do capitalismo, numa 
estrutura que existe para disciplinar o trabalhador, para situar suas lutas na legalidade 
capitalista. Assim, como afirma Lúcia Bruno (1983:49), a atividade sindical se expressa 
enquanto “agente da produção”, e a classe operária, enquanto agente de destruição do 
capitalismo, organiza-se fora das instituições vigentes e contra elas.   
 A mobilização das classes populares na luta contra a exploração, dependência, a 
marginalização e o colonialismo aparece em Portugal anos antes da Revolução de Abril. 
A partir do último trimestre de 1973, as lutas dos trabalhadores portugueses alcançaram 
um volume e uma capacidade de movimentação cuja importância se percebe pelo 
extraordinário surto de conflitos – greves operárias, reivindicações de salários mínimos, 
formas de resistência, comportamentos de baixa produção, desorganização oculta do 
processo de trabalho, conflitos ligados à habitação (ocupações), à saúde, aos transportes, 
ao ensino, à imprensa e as lutas no campo, desagrega o bloco social que sustentara o 
fascismo (SANTOS, LIMA e FERREIRA p.20-21). 
 Desta perspectiva, Lúcia Bruno caracteriza a situação portuguesa imediatamente 
após o 25 de Abril pela existência de dois campos de luta bem definidos. De um lado, o 
combate que a classe trabalhadora já tratava antes do 25 de Abril, no seu próprio terreno 
– o da produção; e por outro lado, os "exploradores" ao nível dos órgãos do governo e 
de partidos reformistas (PS e PCP especificamente) seguem numa ação de 
enquadramento das lutas operárias (1983:3-4).  
 Logo após o 25 de Abril, a reorganização das novas estruturas de poder e a 
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retomada do processo de acumulação do capital era desestabilizada por um vasto 
processo de auto-organização dos trabalhadores. Conforme Sardá (2005:74) essa auto-
organização materializava-se nas empresas através da constituição de milhares de 
comissões de trabalhadores. Criadas antes do 25 de Abril, essas novas instituições 
ocupam espaço importante na abordagem do COMBATE como forma privilegiada de 
organização, "dão à generalidade dos trabalhadores envolvidos na luta, uma prática que 
desenvolve a experiência do controle direto da produção e da vida social, bem como os 
conceitos teóricos dessas experiências" (Editorial, nº24, 30/05/75). 
 As experiências de organização operária surgidas em Portugal com a criação dos 
'conselhos ou comissões de fábricas' indicam, segundo o COMBATE, o descrédito que 
caíram os sindicatos e os partidos políticos, ao mesmo tempo em que expressam o grau 
de independência da classe proletária com relação às instituições capitalistas. Ainda que 
as comissões aparecessem para o jornal como estruturas sociais de novo tipo, não se 
tratava de mistificá-las, e sim realizar uma análise prática do funcionamento de algumas 
delas, apontando seus problemas e nos indicando a complexidade dos processos de 
transformação social, "que inviabilizam qualquer tentativa de impor um modelo 
acabado de organização" (1983:72-73). 
 A partir do acompanhamento da organização por comissão, fica evidente que a 
organização dos trabalhadores surge no próprio processo da luta e se desenvolve na 
medida em que esta avança, quer dizer, não basta eleger comissões de trabalhadores se 
estes não a controlam diretamente. Os trabalhadores não devem lutar por delegação, 
mas pela democracia operária e pelo controle direto da produção e da gestão das lutas. 
As comissões dos trabalhadores no entendimento do COMBATE são as vias 
institucionais de realização da autogestão da produção. 
 No contexto de desenvolvimento autônomo das lutas, muitos proprietários e 
gerentes, diante dos problemas que já se arrastavam no país antes do 25 de Abril e 
também pelo agravamento da crise internacional em 1974, se encontram obrigados a 
abandonar as empresas26. Este é sem dúvida um dos fatores que contribuíram de 
maneira decisiva para o grande surto de empresas geridas pelos trabalhadores27. As 
práticas de recuperação e autogestão das empresas aparecem com grande destaque nos 
números do COMBATE. E não são apenas as práticas de auto-organização nos espaços 
de produção que ganha dimensão: as movimentações nos bairros e no campo, assim 
como as lutas autônomas nas colônias portuguesas, estão presentes em muitas edições 
do jornal. 
 É neste campo, fora das instituições capitalistas, que a classe trabalhadora 
desenvolve a sua ação revolucionária, seja em seu local de trabalho ou de moradia, 
definindo-se a sua autonomia com relação ao mundo do capital. Para o COMBATE, a 
partir do momento em que os trabalhadores assumem a gestão da produção, "estão a 
desenvolver as relações sociais novas criadas no decorrer da luta prática, alargando-as 
ao próprio processo de trabalho. É este o sentido da tão debatida autogestão" (nº 51, 
p.38). 
 É então a partir dessas novas relações que se estabelece um ponto de partida para 

                                                 
26 Lúcia Bruno apresenta uma série de ações dos proprietários portugueses dentro deste contexto. 
Dentre elas: lock-out, abandono patronal, insolvência ou mesmo falência, desvios de fundos, fraudes, 
sabotagens, retirada de máquinas desaproveitamento de matérias-primas redução ou desaparecimento de 
estoques, risco de encerramento de empresas e conseqüente desemprego, saneamentos, etc. (1983:80). 
27  No princípio de mês de agosto de 75, Phil Mailer evidencia a existência em Portugal de cerca de 
380 empresas em autogestão.  
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novos desdobramentos da radicalização das lutas, onde a autogestão 
 

(...) significa serem os próprios trabalhadores a gerirem e organizarem globalmente 
a produção e o trabalho da empresa. Autogestão é uma forma bem avançada de luta 
em que os trabalhadores por si só organizam o trabalho, podendo acabar com as 
hierarquias, impor novos horários de trabalho, organizar de outra forma a 
produção, criando entre si novas relações e avançando no caminho da democracia 
operária (Editorial nº 18, 28/02/75).  

 
 A auto-organização das lutas em Portugal atingiu grande parte da classe 
trabalhadora, desenvolvendo-se nos bairros e no campo. Porém, o COMBATE parte da 
análise de que é impossível atingir um processo mais amplo de transformação se essas 
práticas mantiverem-se isoladas; a prática da autogestão implica necessariamente na sua 
generalização e na desestruturação permanente do Estado e de todas as instituições do 
capitalismo. O processo português demonstrou aos trabalhadores que não se trata de 
trocar uns dirigentes por outros, de operar com formas gerenciais mais ou menos 
democráticas, de transformar a propriedade privada pela estatal. A autogestão só tem 
sentido se alterar o sentido do próprio trabalho, tornando-o tão importante quanto a 
participação política nos assuntos do bairro e da cidade. Como afirmou Marx, “luta 
econômica e luta política estão unificadas, pois a dominação política dos trabalhadores 
pressupõe o fim da sua escravidão social” (Marx e Engels, 1986:75). É nesse sentindo 
que o jornal Combate afirmava que a emancipação dos trabalhadores só será possível se 
realizada pelos próprios trabalhadores. Assim, é possível assinalar que o jornal 
COMBATE se expressa enquanto importante registro de divulgação e acompanhamento 
das lutas sociais desenvolvidas na Revolução dos Cravos e que tem seu declínio junto 
com o declínio das iniciativas autônomas da classe trabalhadora, encerrando-se em 
fevereiro de 1978 com a publicação (copiografada) da sua última edição.  
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