
das ocupações, e ainda dos ritmos da
“contra-reforma agrária”, mas pouco 
da organização interna das novas 
unidades de produção coletivas e do 
seu papel no seu contexto territorial. 
     De uma forma genérica o processo 
de luta nos campos do sul depois do 
25 de abril começa com uma vaga 
de combatividade de recém-funda-
dos sindicatos dos trabalhadores 
agrícolas(12), que leva à assinatura de 
contratos coletivos para o setor agrí-
cola no início do verão de 1974. Esses 
novos contratos, além de muitas ou-
tras melhorias, previam a fixação de 
contingentes obrigatórios de trabalha-
dores fora das épocas de maior ativi-
dade agrícola (colheitas, sementeiras) 
conforme a dimensão das herdades.   
   Tratava-se de uma das reivindica-
ções históricas dos trabalhadores 
rurais do Alentejo: a segurança face
ao desemprego sazonal endémico
da região. As dificuldades na aplica-
ção na prática desta norma, as acusa-
ções de desinvestimento e “sabota-
gem económica” e o elevado nível de 
mobilização dos trabalhadores levam 
às primeiras ocupações de terras no 
final de 1974, que se prolongam em 
1975 atingindo cerca de 1.1 milhões 
de hectares - algo mais do que um 
terço da área da região da reforma 
agrária(13). O ritmo das ocupações de 
propriedades agrícolas é afetado pelas 
realidades regionais e pela dinâmica 
política geral. Em julho de 1975 é pro-
mulgada uma lei de Reforma Agrária 
radical, mas que já chega numa 
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em Lisboa (Boavista, Ajuda) e no Por-
to, onde também se desenvolve uma 
mobilização dos moradores dos bair-
ros municipais (camarários). Nas se-
manas seguintes a onda de mobiliza-
ção estende-se às duas grandes áreas 
urbanas, com realização de plenários 
e elaboração de cadernos reivin-
dicativos em que são apontadas as 
carências que sofrem as populações.
    Nas grandes cidades como Lisboa, 
Porto e Setúbal  são criadas diversas 
formas de coordenadoras (Intercomis-
sões de Moradores de Lisboa, Comis-
são Central das CM´s do Porto, Assem-
bleia Geral de Setúbal(9) que funcionam 
desde o princípio de 1975. No caso de 
Setúbal, a coordenação de comissões 
integra rapidamente CT´s e CM´s(10), e 
no Porto, no verão de 1975, forma-
se um Conselho Municipal indicado 
pelas CM´s junto da Comissão Admi-
nistrativa militar da Câmara. Na cidade 
do Norte as CM´s, com destaque para 
aquelas ligadas aos projetos SAAL(11), 
têm um papel destacado, organizan-
do-se em estruturas específicas e de-
senvolvendo uma mobilização prolon-
gada na defesa dos seus interesses. 
  A abordagem da questão da 
emergência deste tipo de órgãos no 
território da Reforma  Agrária resulta-
nos muito sugestiva, mas a abundan-
te produção científica não parece ter 
dado relevo a esta perspetiva. Sabe-
mos bastante do contexto social do 
processo, do desenvolvimento da luta 
dos assalariados agrícolas e a lógica 
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altura em que inúmeros prédios rústi-
cos estão na posse dos trabalhadores.
    No final do processo terão existido 
cerca de 500 cooperativas ou Uni-
dades Coletivas de Produção (UCP´s) 
na área ocupada, geridas por Comis-
sões de Trabalhadores eleitas em 
plenário e que terão exercido um po-
der social muito significativo nas co-
munidades envolvidas. É relevante ter 
em conta que, no sul do país, o peso 
político do PCP sobressai, ocupando 
esse partido um papel destacado no 

poder municipal estabelecido depois 
do 25 de abril e conquistando, nas 
primeiras eleições autárquicas em 
dezembro de 1976, a grande maioria 
das câmaras municipais. O PCP tem 
ainda um papel dirigente nos sindi-
catos dos trabalhadores agrícolas. 
Aqui levantam-se questões centrais 
na nossa análise, às quais iremos 
tentando responder  mas que assi-
nalamos: qual o caráter dos órgãos 
que nascem na mobilização social, da 
revolução? Quem dirige politicamente 
essa mobilização? Existe um pro-
jeto político próprio desses órgãos?
Como dissemos no início deste tex-

to, existe toda uma tradição política 
que analisou as revoluções socia-
is do século XX atendendo ao seu 
caráter anticapitalista, assinalando a 
tendência das mobilizações sociais 
revolucionárias para criarem os seus 
próprios órgãos de classe que, no 
decurso do processo revolucionário, 
transformam-se em órgãos do novo
poder político de natureza diferente.    
    Este quadro de análise nasce com 
a Revolução Russa de 1905-1917 e 
é teorizado pelos próprios dirigentes 
daquela revolução(14). No caso russo 
da mobilização social, e em particu-
lar do operariado, surgem os sovietes 
de deputados operários como órgão 
dirigente da luta da classe, e são es-
tes comités eleitos que vão receber o 
poder em novembro de 1917 na in-
surreição dirigida pelos bolcheviques. 
Nos acontecimentos revolucionários 
contemporâneos (Alemanha, Hungria, 
Áustria, Itália) aparecem organismos 
semelhantes aos da Rússia, o que 
se verifica na generalidade das re-
voluções anticapitalistas posteriores.
Segundo os líderes comunistas 
russos os sovietes eram formas de 
democracia proletária, e tinham ca-
racterísticas específicas face às for-

mas da democracia burguesa. Os 
deputados dos sovietes eram esco-
lhidos em processos diretos e eram 
revogáveis a todo o momento. O poder 
dos sovietes distanciava-se ainda do 
princípio da separação de poderes es-
tabelecida pela revolução francesa de 
1789: nessa perspetiva, o soviete jun-
taria os chamados poderes legislativo 
e executivo(15). Mais do que uma teoria 
acabada são apontadas característi-
cas gerais e tendências, um exercício 
de compreensão das novas formas 
das lutas sociais e políticas. Esta aná-
lise de matriz marxista é muito   »»»  
        

“De uma forma genérica o processo de luta nos cam-
pos do sul depois do 25 de abril começa com uma vaga 
de combatividade de recém-fundados sindicatos dos 
trabalhadores agrícolas, que leva à assinatura de 
contratos coletivos para o setor agrícola no início do 
verão de 1974”

Em cima: Bairro 2 de Maio, em Lisboa.  
Ao lado: Mural do PCP alusivo à Reforma Agrária. 

a uma estimativa do número de CM´s 
criadas, mas estará com certeza na 
magnitude dos números apresenta-
dos acima para as CT´s: muitas cen-
tenas, seguramente acima das mil.
     As formas de coordenação de 
CM´s a nível da cidade, da região 
e mesmo a nível nacional foram 
variadas durante o processo revo-
lucionário, e surgiram mais rapida-
mente do que coordenadores de ou-
tros tipos de comissões. Para além  
das questões estritamente habitacio-
nais as CM´s vão-se ocupar da reso-
lução de todo o tipo de problemas que 
afetavam as comunidades, como a 
educação, a saúde, o lazer (para os 
quais se ocupam espaços disponíveis 
na área) e os transportes públicos.      
     As suas ações mais relevantes têm 
a ver, porém, com o acesso à habita-
ção condigna para as camadas soci-
ais mais humildes. As formas de luta 
mais habituais são a manifestação de 
rua e a ocupação de espaços (prédios 
e andares). São frequentes formas de 
auto-organização que confrontam os 
problemas com uma resolução direta 
por parte dos moradores mobilizados: 
abertura de creches ou postos médi-
cos, ou a imposição de percursos às 
empresas de transportes (como a 
Carris, que é obrigada por uma mobili-
zação popular a alargar o serviço para 
a zona de Odivelas em julho de 1975).
    As primeiras notícias de ocupação 
de casas no pós-25 de abril são de 
bairros  de habitação social do Estado 

intervencionadas. Dados da Con-
federação da Indústria Portuguesa, 
fundada depois do 25 de abril, assi-
nalam um momento alto nos primeiros 
meses de 1975, e em 1976 a mesma 
organização refere a existência de 
3000 empresas ocupadas. São núme-
ros que devem ser usados com aten-
ção atendendo à sua procedência.
   À semelhança do que acontece 
no mundo do trabalho, verificam-se 
processos do mesmo tipo em outros 
setores da sociedade portuguesa, 
que trataremos de maneira mais re-
sumida. Neste sentido começamos 
por assinalar a realidade desses me-
ses no âmbito da educação, onde os 
acontecimentos são em tudo seme-
lhantes ao que referimos atrás, nas 
empresas. Num grande processo 
que ainda está por estudar, a gen-
eralidade das escolas, liceus e fac-
uldades vive formas de intervenção 
radical de professores e alunos com 
momentos extremamente acesos.
   A mobilização dos moradores das 
grandes cidades é um movimento 
original e profundamente marcante 
na revolução portuguesa, acerca do 
qual existe uma razoável quantidade 
de estudos disponíveis(7). No novo 
clima político aberto pelo movimento 
dos capitães, as enormes carências 
habitacionais do país tornam-se o 
motivo para fortes movimentações 
populares. Segundo fontes diversas  
apenas cerca de 40% das habitações 
do país disporiam de água canalizada 
e esgotos, enquanto nas periferias de 
Lisboa e Setúbal proliferavam bairros 
de barracas sem as mais elementar-
es condições. A precariedade destas 
áreas de habitação em barracas fora 
posto a nu com toda a crueza nas 
inundações de 25-11-1967 na região 
da capital, que terão causado cente-
nas de mortos. Na cidade do Porto 
o exemplo de habitação precária por 
excelência eram as ilhas(8), uma forma 
tradicional de alojamento das famílias 
mais humildes que existia desde os 
primeiros tempos da industrialização 
da cidade. Na generalidade dos casos 
as Comissões de Moradores terão 
uma expressão territorial específica: o 
bairro, portanto num nível abaixo da 
freguesia. Seria impossível proceder


