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ARTIGO   O Poder Popular em Portugal

apoio divide-se e acaba por ser der-
rotada pela “contrarrevolução”.
- A questão do uso da violência, do ar-
mamento, aparece-nos como fulcral, 
como em todos os processos revolu-
cionários em geral mas no caso por-
tuguês com características especiais 
como são a existência de um movimen-
to de militares progressistas e o desen-
volvimento da crise social no seio das 
forças armadas no outono de 1975.   ///

do 25 de abril. Nos meses seguintes 
manifesta-se uma incapacidade do 
aparelho repressivo em cumprir as 
suas funções, num quadro que já 
descrevemos como de enorme mobili-
zação social e auto-organização popu-
lar. A radicalização política e social que 
atravessa toda a sociedade vai atingir 
também as estruturas do exército, ab-
aladas pelas contínuas crises políti-
cas, e vai acabar por fracionar o MFA.   
É nesse quadro que, cremos, deve-
mos interpretar o apoio de setores de 
militares às formas de poder popular 
que se manifesta no Documento-Guia.
Efetivamente, é neste quadro de radi-
calização de setores do exército que 
deve ser colocada a questão do arma-
mento do movimento revolucionário.  
    Este debate, que existiu no processo 
revolucionário português, é inevitável 
num momento dado de qualquer pro-
cesso revolucionário. O novo poder 
que surge do processo revolucionário 
precisa de afirmar-se contra o an-
tigo, essencialmente no que respeita 
à capacidade de reprimir, ou seja, o 
monopólio do uso legal da violência.
Praticamente todos os agrupamen-
tos políticos à esquerda do com-
plexo PCP-MDP terão advogado 
a necessidade do armamento das 
comissões, das massas. Mas esta 
questão central da revolução é dis-
torcida por uma das peculiaridades 
do processo português: o papel das 
forças armadas no despoletar no pro-
cesso (o golpe dos capitães) e numa 
determinada visão pura dos militares

Delegados de Unidade das unidades 
militares). As AP´s reuniriam aqueles 
órgãos do poder popular nos con-
celhos e distritos, e formariam, final-
mente, uma Assembleia Nacional Po-
pular como órgão legislativo supremo. 
Numerosas manifestações são real-
izadas nas principais cidades do país. 
As AP´s serão constituídas em boa 
parte do país nos meses seguintes.    
   Entre agosto e outubro de 1975 
são formadas as das zonas da 
periferia de Lisboa (Sintra, Cas-
cais, Vila Franca, margem sul do 
Tejo) e estendem-se às regiões 
mais urbanas e mais a sul do país.
A questão das AP´s prende-se com 
a monumental crise no Estado do 
processo revolucionário, e ainda 
com outras questões fundamentais 
da revolução que temos abordado 
neste texto, como são o caráter desta 
enorme vaga de auto-organização e 
a necessidade intrínseca dessa vaga 
de assumir as funções do Estado - ser 
a autoridade reconhecida pela socie-
dade e exercer, ou pelo menos ten- 
tar exercer, o monopólio do uso da vio-
lência. É salientada por autores(17) com 
perspetivas divergentes, e não podem-
os aprofundar agora o assunto, a crise 
de autoridade do Estado decorrente

mais do que um modelo explicativo.   
   Em Portugal na altura do 25 de abril 
era o coração ideológico de uma es-
querda que, dadas as condições, era a 
maioria social do país. Efetivamente o 
marxismo era o denominador comum 
dos militantes e ativistas de todas 
estas comissões, organizações e parti-
dos. Um marxismo com variadas nu-
ances mas inspirado nas suas versões 
mais clássicas e influenciado por ex-
periências políticas mais próximas, 
nomeadamente a revolução cubana.
Inspirados nestas leituras surgem no 
processo projetos de organização 
baseados na leitura de acontecimen-
tos similares, muitas vezes profunda-
mente voluntaristas. Assim nascem 
organismos como os Comités de 
Defesa da Revolução (inspirados pelo 
PCP com base na experiência cu-
bana) e os Comités Revolucionários 
de Trabalhadores, Soldados e Mari-
nheiros (defendidos e desenvolvidos 
por militantes do PRP-BR(16)). Trata-
se de modelos que pretendem desen-
volver a iniciativa e a auto-organiza-
ção populares e que ainda não foram 
objeto de investigação aprofundada.  
   Na nossa opinião terão sido iniciati-
vas políticas identificadas com projetos 
políticos partidários e que não terão 
conseguido uma adesão social sólida. 
Com uma inspiração semelhante 
nascem as Assembleias Populares 
(AP´s), reunindo diversos tipos de 
comissões e com a participação de 
estruturas representativas das for-
ças armadas. Estruturas deste tipo 
nascem na capital (Benfica, Pon-
tinha) já depois do golpe de estado 
falhado de 11 de março de 1975.
   No verão de 1975, e com a profun-
da crise que atinge o Movimento das 
Forças Armadas é conhecido o Docu-
mento-Guia da Aliança Povo-MFA no 
início de junho de 1975, que expressa 
o projeto político dos setores mais ra-
dicais do MFA. Pretende-se que AP´s 
sejam uma estrutura de poder alterna-
tiva e expressão de uma democracia 
direta de tipo novo assente em estru-
turas locais (freguesias e concelhos) 
e distritais, conformadas por Comis-
sões de Trabalhadores, de Moradores 
e de Unidade (das Assembleias de

do MFA, quando não da adesão 
aberta de muitos dos mesmos ao pro-
cesso revolucionário. Uma visão que 
será de facto desenvolvida pelo PCP 
na denominada Aliança Povo-MFA(18).
   Podemos usar este conceito para 
compreender as semanas que vão 
do início de setembro de 1975 ao 25 
de novembro. É a queda de Vasco 
Gonçalves com a assembleia do MFA 
em Tancos (a última que o movimento 
realiza) que o recusa como Chefe do 
Estado-Maior das FA, após ter aban-
donado o cargo de PM. Começa-se 
a desenhar um poder reconstruido, 
institucional, que assume os princípios 
da democracia burguesa do Ocidente.  
   O VI Governo de Pinheiro de Azeve-
do vai sofrer uma fortíssima contesta-
ção social (greves dos metalúrgicos, 
e o cerco a São Bento dos trabalha-
dores da construção civil a 12 de 
novembro) e vai assistir à proliferação 
de comissões e ao aparecimento dos 
Soldados Unidos Vencerão ao longo 
destas semanas. Se bem que se trate 
dos episódios ainda mais obscuros da 
Revolução Portuguesa, não podemos 
deixar de assinalar que este movimen-
to de soldados rompe definitivamente 
a unidade e a operacionalidade do 
exército (um processo originado com o 
nascimento do MFA e o 25 de abril)(19).  
   O pronunciamento do 25 de novem-
bro de 1975 é um ponto de inflexão cla-
ro, o final do processo revolucionário. 
A derrota das unidades militares de 
esquerda implicará o restabelecimen-
to imediato da hierarquia e a disciplina
nas tropas, e o reforço dos setores 
mais conservadores na sociedade. 
No quadro da recomposição do Estado 
tradicional os órgãos do poder popu-
lar reconverter-se-ão com parâmetros 
diferentes. As CT´s transformar-se-
ão em estruturas representativas 
dos trabalhadores nas empresas, 
em formas semelhantes às de out-
ros países ocidentais. As autarquias  
democráticas, eleitas em 1976, es-
vaziarão as CM´s de muitas das suas 
reivindicações. A Reforma Agrária 
recuará lentamente até meados dos 
anos 80. Num processo lento e com 
contradições a onda de mobiliza-
ção social será finalmente derrotada.
 A modo de conclusão, val-
erá a pena enumerar alguns dos 
raciocínios centrais sobre o poder 
popular na revolução portuguesa:
- No quadro de uma crise do Estado

aberta com o golpe do 25 de abril 
verifica-se uma vaga de conflituosidade 
social de caráter anticapitalista, que se 
expressa na formação de comissões 
eleitas e revogáveis, que terão sido 
vários milhares e em âmbitos diversos.
- Estas comissões tenderão natu-
ralmente a afirmarem-se como uma 
forma de poder novo nos seus âm-
bitos, mas não conseguirão elabo-
rar um projeto político próprio, unido 
e alternativo. A sua base social de 

Em cima: Manifestação a favor das ocupa-
ções.
Ao lado: Manifestação na Lisnave.
Página ao lado: Ocupação de uma herdade.

Notas:

(1) Parece-nos interessante aludir à conhecida canção de Fausto “As comissões”, que refere muitas destas 
características numa peça artística notável.
(2) Ver a minha tese de mestrado, disponível na internet: Miguel Pérez - Contra a exploração capitalista: 
Comissões de Trabalhadores e luta operária na Revolução Portuguesa (1974-1975). Dissertação de Mestrado, 
FCSH-UNL, Lisboa, 2008. Ver ainda M. L. Lima Santos, M. Pires de Lima e Vítor Matias Ferreira - O 25 de 
Abril e as lutas sociais nas empresas. Porto: E. Afrontamento, 1977.
(3) Estudo publicado originalmente em 1975 na Análise Social e reimpresso como introdução a uma coletânea 
de documentos de diversas lutas: M. L. Lima Santos, M. Pires de Lima. e Vítor Matias Ferreira - O 25 de Abril 
e as lutas sociais nas empresas. Porto: E. Afrontamento, 1977 (vol. 1).
(4) As Interempresas de Lisboa e Porto, nos primeiros meses de 1975, são as primeiras coordenadoras de CT´s 
mas não têm o suporte do PCP. Em julho aparecerá uma primeira coordenadora próxima deste partido, na 
origem da atual CIL. Mas um primeiro encontro nacional de CT´s só virá a acontecer em 1987.
(5) Álvaro Cunhal, A Revolução Portuguesa: o passado e o futuro Lisboa: Avante! 1976, p. 346.
(6) DL 660/74 de 25 de novembro.
(7) Ver as obras de Chip Downs, Maria Rodrigues, José Manuel Bandeirinha, Jaime Pinho e João Baía.
(8) Linhas de pequenas casas (geralmente de 4 X 4.5 m.) construídas nas traseiras dos prédios à face da rua, 
normalmente com serviços higiénicos coletivos, destinadas à habitação de famílias operárias sem grandes 
recursos. Este tipo de habitação popular teve um enorme impacto na cidade do Porto, alojando-se nelas cerca 
de metade da população da cidade no início do século XX.
(9) É uma lista não exaustiva e que se vai transformando no decurso dos acontecimentos, pois estas 
coordenadoras terão vida 
(10) Ver Chip Downs, Fernando Nunes da Silva, Helena Gonçalves e Isabel Seabra, Os moradores à conquista 
da cidade. Lisboa, E. Armazém das letras, 1978
(11) O SAAL foi um programa de apoio à construção de habitações condignas lançado em julho pelo arquiteto 
Nuno Portas, secretário de estado da habitação. Sobre o SAAL ver o livro de J. M. Bandeirinha e o filme As 
Operações SAAL de João Dias (2007).
(12) No tempo da I República existiram fortes “Associações de Classe” (sindicatos) dos Trabalhadores Rurais 
no Alentejo, muito combativas mas extintas pelo Estado Novo.
(13) Uma alteração legislativa de 1976 cria a ZIRA, Zona de Intervenção da Reforma Agrária, que abrangia 
aproximadamente todo o território entre o rio Tejo e as serras do Algarve. No resto do país a Reforma Agrária 
não seria aplicável.
(14) Em obras que são clássicos do pensamento marxista, como O Estado e a Revolução de V. I. Lenine 
(Lisboa: Avante! 1975) ou a História da Revolução Russa de L. Trotsky (São Paulo: Sunderman, 2006).
(15) Ver as teses dos dois primeiros congressos da Internacional Comunista. Manifestos, resoluções e teses dos 
quatro primeiros congressos da IC. Lisboa: Maria da Fonte, 1976.
(16) Partido Revolucionário do Proletariado-Brigadas Revolucionárias.
(17) Sobre a crise do aparelho estatal salientamos a obra de Diego Palacios Cerezales O poder caiu na rua: 
crise de estado e acções colectivas na Revolução Portuguesa (1974-75) Lisboa: ICS, 2003. 
(18) Álvaro Cunhal A Revolução Portuguesa: o passado e o futuro Lisboa: Avante!, 1976, p. 126-181.
(19) Carecemos de uma investigação rigorosa do movimento social dos soldados. Os principais textos dos SUV 
foram publicados em: (s. a.) - Os SUV em luta (manifestos – entrevistas - comunicados), Lisboa: Antídoto, 
1975. *A bibliografia utilizada pelo autor, na elaboração deste artigo, pode ser consultada no site da APH.


