
com o desaparecimento de referên-
cias à divisão da terra expropriada. 
O MFA, que vem defendendo a “dina-
mização da agricultura” e a “reforma 
gradual da estrutura fundiária”, passa 
a advogar, em Janeiro de 1975, uma 
reforma agrária que elimine o latifún-
dio e limite as grandes explorações 
agrícolas capitalistas e o PPD, cuja 
posições são as da ALA, continua, à 
semelhança desta organização, de-
fendendo a reconversão capitalista 
dos campos, cujas margens de afir-
mação vão-se tornando cada vez mais 
estreitas, o que conduz ao declínio 
progressivo desta estrutura associati-
va da lavoura a partir do ano de 1975.
     Neste quadro, e perante a con-
cretização da estratégia de luta de-
senvolvida pelos assalariados rurais 
nos termos das resoluções aprovadas 
em Beja a 26 de Janeiro de 1975, a 
que os proprietários agrícolas re-
spondem, cada vez mais, com me-
didas de descapitalização das suas 
explorações, ao Estado, através da 
SEA, só lhe resta intervir pontual-
mente, nos termos do Decreto-Lei 
n.º 660/74, nas situações mais fla-
grantes de sabotagem económica, 
com isto eliminando focos de tensão 
que, a agudizarem-se, poderiam pôr 
em causa de forma profunda e ge-
neralizada as relações de produção 
capitalistas nos campos do Sul. 
Sendo este o objectivo do Estado, o que 
é facto é que a intervenção na grande 
propriedade não só reforça a posição 
de luta dos assalariados rurais, como 
mostra a estes que só no quadro de 
novas unidades de produção surgidas 
da expropriação do latifúndio e das 
grandes explorações capitalistas é 
que seriam possíveis bons salários e 
estabilidade no emprego. O funciona-
mento das herdades intervencionadas 
pelo Estado ao abrigo do Decreto-Lei 
n.º 660/74 aí estava para o mostrar.
     Assim, o plano de obras públicas, 
elaborado pelo III Governo Provisório 
para o Baixo Alentejo e divulgado a 2 
de Fevereiro de 1975, é recusado pe-
los trabalhadores agrícolas, que nele 
vêem uma forma de iludir a verdadei-
ra natureza do problema do desem-
prego rural, e o “Programa Económico 
e Social”, redigido por uma equipa 
liderada por Melo Antunes, aprovado 
a 4 de Janeiro de 1975, pela Assem-
bleia do MFA, e a 5 de Fevereiro pelo 
Conselho de Ministros, perde espaço 

18     AMPHORA    Revolução de Abril         

primeira vez os assalariados rurais 
votam a exigência imediata da expro-
priação do latifúndio e a realização da 
reforma agrária, e na outra aprovam 
a ida dos trabalhadores desemprega-
dos para as explorações agrícolas 
que necessitam de mão-de-obra, dan-
do-se aí início, quer os patrões quei-
ram ou não, aos trabalhos agrícolas 
necessários ao aumento da produção. 
A 2 de Fevereiro, vinte mil pessoas, a 
maioria assalariados rurais, em Beja, 
na rua, ratificam as decisões tomadas 
na assembleia de 26 de Janeiro(10).
Concomitantemente com este salto 
qualitativo em termos de radicaliza-
ção da luta dos assalariados rurais 
e influenciado por ela, o PS (Partido 
Socialista) endurece as suas críticas 
à política da SEA, defendendo aberta-
mente o lançamento duma 1.ª fase de 
reforma agrária assente na expropria-
ção dos latifúndios e das grandes pro-
priedades situadas nos perímetros de 
rega construídos pelo Estado. O PCP 
reformula a sua proposta de reforma 
agrária a qual, a partir da I Conferên-
cia dos Trabalhadores Agrícolas do 
Sul, realizada em Évora a 9 de Fever-
eiro de 1975, passa a concretizar-se 
na luta pelo pleno emprego, portanto 
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político para a sua concretização.  
De facto, o “Programa Económico e 
Social”, ao prever a expropriação, 
nas terras de regadio, das proprie-
dades com mais de 50 hectares, ao 
preconizar esquemas de ensaio de 

reforma agrária nas herdades do Es-
tado, ao defender uma lei de arrenda-
mento rural protectora dos rendeiros, 
contemplando mecanismos de arren-
damento compulsivo em relação às ex-
plorações agrícolas subaproveitadas, 
embora sendo um avanço na resposta 
às reivindicações de assalariados ru-
rais e pequenos e médios agricultores, 
quando comparado com a política de-
senvolvida pela SEA, mostra-se, con-
tudo, claramente ultrapassado pelos 
acontecimentos onde, em Fevereiro 
de 1975, as grandes reivindicações 
que dominam nos campos do Sul são 
a expropriação da grande propriedade 
em que se verificam actos de sabota-
gem económica e a realização duma 
reforma agrária que garanta o pleno 
emprego aos trabalhadores agrícolas.
     É neste quadro em que a reivin-
dicação dos assalariados rurais se 
confunde com a defesa da realização 
da reforma agrária e onde PS e PCP 
surgem a propor reformas profundas 
na estrutura fundiária dos campos 
do Sul, que se dá o 11 de Março de 
1975 e, com ele, o reforço da es-
querda no aparelho político-militar. 
Decorrente desta nova situação cria-

-se o Conselho da Revolução e, a 26 
de Março, toma posse o IV Governo 
Provisório, tendo como ministro da 
Agricultura Fernando Oliveira Bap-
tista. Poucos dias depois, o Anexo 
3 ao D.L n.º 203-C/75 de 15 de Abril 
explicita as linhas de actuação do 
novo governo para a agricultura, que 
são duas: apoiar os pequenos e mé-
dios agricultores e resolver a questão 
da propriedade e da exploração da 
terra no Sul do país. Quanto a este 
último aspecto são anunciadas para 
breve medidas legislativas visando a 
expropriação dos prédios rústicos de 
grande dimensão e a nacionalização 
da grande propriedade beneficiada 
pelos aproveitamentos hidroagrícolas.
     Como o tempo vai passando sem 
que as medidas de reforma agrária 
anunciadas sejam promulgadas, por 
divergências entre os partidos que 
compõem o IV Governo Provisório, 
nomeadamente as reservas colo-
cadas pelo PS face ao processo de 
reforma agrária, por iniciativa dos 
trabalhadores agrícolas temporários, 
nos casos em que sobre eles pende 
o desemprego ou se encontram há 
muito tempo sem receber qualquer 
salário, o movimento de ocupações 
de terras começa a desenvolver-se 
por todo o Sul do país, só vindo a 
esmorecer a seguir ao golpe mili-
tar de 25 de Novembro de 1975.
    Portanto, e em síntese, pode-se 
dizer que é em torno da luta pela as-
sinatura das primeiras convenções 
de trabalho, pelos primeiros contratos 
colectivos de âmbito distrital e pela 
aplicação das cláusulas neles inclusas 
sobre garantia de emprego que não 
só se forja um poderoso movimento 
social de assalariados rurais, o qual 
se organiza a partir do zero, como 
faz anexar às reivindicações iniciais 
dos trabalhadores a expropriação 
das grandes explorações agrícolas 
como condição indispensável à mate-
rialização dessas reivindicações.   ///

“O MFA, que vem defen-
dendo a «dinamização 
da agricultura», e a «re-
forma gradual da estru-
tura fundiária», passa a 
advogar, em Janeiro de 
1975, uma reforma agrária 
que elimine o latifúndio”

Em cima: Mural em defesa da reforma agrária. 

flitualidade e de forte pressão do mo-
vimento social dos assalariados rurais 
junto do poder central, que o Estado 
decide intervir, por fim, nos campos do 
Sul, não ao abrigo do instrumento le-
gal que permite o arrendamento com-
pulsivo das terras subaproveitadas, 
mas sim nos termos do Decreto-Lei n.º 
660/74, nomeando gestor público para 
a exploração agrícola intervencionada.
    A primeira intervenção ao abrigo 
deste diploma legal acontece em Ja-
neiro de 1975, no concelho de Beja, 
freguesia de Santa Vitória, na her-
dade do Monte do Outeiro. As reper-
cussões desta intervenção do Estado 
na grande propriedade são enormes. 
Desde logo na consciência dos tra-
balhadores agrícolas temporários, 
onde a luta pelo pleno emprego surge 
cada vez mais ligada à expropriação 
do latifúndio e à realização da reforma 
agrária, o que tem tradução imediata 
nos objectivos de luta dos assalariados 
rurais que, a 26 de Janeiro de 1975, na 
2.ª Assembleia Distrital do Sindicato 
dos Trabalhadores Agrícolas de Beja, 
aprovam duas resoluções que mar-
cam de forma decisiva toda a estra-
tégia de luta futura dos trabalhadores 
agrícolas. Numa das resoluções, pela 

lei de arrendamento rural que os pro-
teja e o anúncio da intervenção estatal 
nas terras subaproveitadas, radical-
izam posições e passam também a de-
fender o acesso às terras incultas, alvo 
de arrendamento por parte do Estado.
    Os sindicatos rurais, pressiona-
dos pelos trabalhadores temporários, 
passam, por seu turno, a exigir o ar-
rendamento compulsivo das explora-
ções agrícolas onde os empresários 
se recusam a receber os trabalha-
dores distribuídos e onde se prati-
cam actos de sabotagem económica.
Com centenas de trabalhadores agrí-
colas colocados nas herdades, sem 
receber salários, onde não se desen-
volvem medidas de incremento agrí-
cola e se praticam actos de sabota-
gem económica, os sindicatos rurais, 
com o de Beja na vanguarda, passam 
a exigir a intervenção do Governo 
nessas explorações nos termos do 
Decreto-Lei n.º 660/74 de 25 de No-
vembro de 1974 que, pensado para 
fazer face a situações de boicote 
económico na indústria, autoriza o 
Estado a intervir nas empresas que 
não estão a funcionar normalmente 
para o desenvolvimento do país. 
É, pois, num quadro de grande con-
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