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Os dois «25 de Novembro» de Álvaro Cunhal: da leitura de 1976 à 
interpretação em 1999 
 

 

 

A versão oficial do PCP sobre o golpe de 25 de Novembro difere de 1975 e 1976 

para o balanço de 1999. 

 Em 1975 e 1976, o acontecimento não é considerado um golpe, mas sublevações 

militares de esquerda, irresponsáveis, que, em conjunto com a política do PS de se aliar 

à direita, poderiam ter provocado um golpe fascista. Golpe que o PCP soube travar, em 

aliança com o Grupo dos 9, garantindo a preservação de um regime democrático. O 

partido não usa a palavra «golpe» para classificar o 25 de Novembro, o que não é 

aleatório, uma vez que os militantes do PCP estavam formados para resistir em massa a 

golpes de direita e o PCP queria evitar qualquer tipo de mobilização da base nesse 

sentido a 25 de Novembro. No balanço de 1976 mantém-se o uso de «sublevações 

militares». Mas em 1999 Álvaro Cunhal falará de «golpe contra-revolucionário»
1
, 

versão que o partido mantém até hoje. 

 No dia 30, como vimos, sai o Avante!. O editorial já se refere ao 25 de 

Novembro como «sublevações espontâneas dos pára-quedistas» provocadas por uma 

política de direita, da qual são co-responsáveis o PS e o PPD, que promoveram políticas 

antipopulares conduzindo o «Governo a um beco sem saída»
2
. Neste texto, a direcção 

do partido dá início àquilo que será um volte-face perante a esquerda militar. O partido 

deixará de gerir a relação com este sector de forma cautelosa para passar a combatê-lo 

de forma aberta e pública. Começa por acusar a esquerda militar de 

«irresponsabilidade»: «As sublevações espontâneas dos pára-quedistas mostram a 

profundidade dos sentimentos de indignação contra métodos administrativos de direita. 

Ao mesmo tempo que manifesta a sua solidariedade para com os militares 

revolucionários e progressistas que lutaram e lutam ao lado do povo trabalhador, em 

defesa da revolução, o PCP atribui graves responsabilidades nos acontecimentos a 

certos partidos, grupos e elementos esquerdistas irresponsáveis que, julgando poder-se 

brincar às insurreições e às tomada de poder, comprometeram uma solução política pela 

                                                 
1
  CUNHAL, Álvaro. A Verdade e a Mentira na Revolução de Abril (A contra-revolução confessa-se). 

Lisboa: Edições Avante!, 1999. 
2
 «Uma curva difícil e perigosa». In Avante!, Série VII, 30 de Novembro de 1975, pp. 1-2. 
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qual o PCP se tem batido persistentemente e conduziram ao desastre alguns sectores 

militares»
3
. 

 No Campo Pequeno, a 7 de Dezembro de 1975, Cunhal vai mais longe e acusa a 

esquerda militar de ser «sectária, aventureira», e de ter «deixado de ter um papel na 

revolução». O discurso do Campo Pequeno, que já antecede as conclusões do programa 

do partido para o novo período democrático, e que será apresentado no Comité Central 

de 13 de Dezembro, é um discurso que assume a ruptura com a esquerda militar e abre 

caminho ao apoio do PCP à reposição da hierarquia nas Forças Armadas e ao fim do 

MFA. 

 Álvaro Cunhal começa o discurso por deixar transparecer que a posição do PCP 

no 25 de Novembro tinha tido contestação interna – as primeiras palavras são 

direccionadas para aqueles que «estiveram e continuam estando com o partido, seguindo 

a sua orientação»
4
. Depois fala sobre o 25 de Novembro, que classifica como 

«sublevações militares» das quais a direita tem responsabilidades pela política de 

saneamentos iniciada em Tancos. Recusa que o PCP tenha tido qualquer papel na 

preparação de um golpe – lembra Cunhal que, «salvo o caso dos pára-quedistas na fase 

inicial, cada unidade sublevada remeteu-se a uma posição defensiva»
5
, e insiste que o 

movimento operário não teve nenhum tipo de responsabilidade nos acontecimentos. O 

líder comunista confirma que trabalhadores e membros do PCP, «exclusivamente a 

título individual», mostraram apoio às unidades sublevadas. Cunhal argumenta que, 

para o PCP, a tragédia do 25 de Novembro foi o facto de se enfrentaram militares que 

«deveriam ter-se entendido para uma solução política». Nesse sentido, Cunhal apela à 

unidade dos militares que se confrontaram: «Cremos que seria um erro fatal se hoje se 

estabelecesse uma divisão efectiva e irremediável entre os militares sublevados e os que 

dominaram a sublevação»
6
. O discurso prossegue com o balanço de que a crise ter-se-á 

iniciado, em Agosto, com a «acentuação do sectarismo e a formação do Grupo dos 9», 

que abriu um brecha no MFA permitindo que a «reacção» «tivesse caminhado na esteira 

do Grupo dos 9 e do PS»
7
. Faz-se aqui um apelo ao PS para que não se deixe orientar 

pela política de direita que levaria à instauração de uma ditadura e apela-se ao apoio ao 

                                                 
3
 Idem. 

4
 CUNHAL, Álvaro. Do 25 de Novembro às Eleições para a Assembleia Constituinte. Discursos Políticos 

6. Lisboa: Edições Avante!, 1976, pp. 9-35. 
5
 CUNHAL, Álvaro. Do 25 de Novembro às Eleições para a Assembleia Constituinte. Discursos Políticos 

6. Lisboa: Edições Avante!, 1976, pp. 9-35. 
6
 Idem. 

7
 Idem. 
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Grupo dos 9, com cuja aliança o PCP teria impedido a instauração de uma nova 

ditadura. É no contexto desta análise política – a de que o 25 de Novembro resultou 

numa aliança de facto entre Grupo dos 9 e PCP – que o partido avança para a tentativa 

de descrédito político da esquerda militar, e a necessidade de isolá-la do movimento 

operário, depois de esta ter sido derrotada nos quartéis: «Com a esquerda militar, e com 

certos sectores políticos da esquerda sucedeu, em sentido inverso, coisa parecida. Esses 

sectores, na luta contra a direita, aliaram-se com sectores esquerdistas pseudo-

revolucionários, cujo radicalismo, divisionismo, exaltação verbal voltada para uma 

solução de força de tipo putschista, contribuíram para dificultar e de certa forma 

impedir uma solução política da crise (tal como o PCP defendia) através da negociação 

e da reunificação das várias tendências do MFA e de uma remodelação dos órgãos de 

poder. Nesses sectores esquerdistas há sem dúvida gente sincera, homens e mulheres 

que anseiam, tal como nós, a liberdade, o progresso social, o socialismo. Mas a sua 

orientação fechada, sectária, divisionista e aventureirista foi uma pesada hipoteca para 

toda a esquerda, que veio a pagar caro tal aliança. Esses sectores não se mostram 

inclinados para aprenderam com a experiência. Aprendam eles ou não aprendam, o 

movimento operário e popular tem necessariamente de aprender»
8
. 

 Cunhal prossegue dizendo que «os elementos esquerdistas» chegaram a ter 

alguma influência em certas unidades, mas provocaram a ruptura ao insistirem em ser 

«contra o Conselho da Revolução», ao se recusarem a negociar com «os Nove e com 

sectores moderados»
9
. Pela primeira vez, desde o início da Revolução, Cunhal refere-se 

ao Quadro Permanente e acusa a esquerda de ter conduzido uma «contestação global do 

Quadro Permanente, o que facilitou a deslocação para a direita de militares»
10

. Recusa 

depois que a esquerda militar continue a ter qualquer tipo de papel na direcção do País: 

«Numa perspectiva mais longa, aquilo a que se chamou a esquerda militar poderá 

readquirir importante papel no País. No momento presente deixou de ser para a 

revolução portuguesa, de forma concreta e prática, e em termos de força, aquilo que foi 

desde o 25 de Abril até ao 25 de Novembro: um sector dinamizador e revolucionário do 

MFA e uma das principais forças motoras da revolução portuguesa»
11

. 

 O líder comunista reconhece modificações profundas no após 25 de Novembro e 

defende a oportunidade de repor a estratégia de aliança com o Grupo dos 9 e o PS. 

                                                 
8
 Idem. 

9
 Idem. 

10
 Idem. 

11
 Idem. 
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Confirma que, aniquilada a esquerda militar, essa política de alianças se tornou muito 

mais fácil: «Por paradoxal que pareça, a derrota da esquerda militar, pelos trágicos 

ensinamentos que traz e pelos perigos imediatos que levanta, cria condições novas para 

a unidade das forças interessadas na salvaguarda das liberdades, da democracia, da 

revolução»
12

. 

 Quase a concluir o discurso, Cunhal defende que o PCP se mantenha no 

Governo Provisório com o seguinte programa: lutar contra a reacção, em concreto as 

organizações terroristas; pela garantia de exercício de liberdades políticas e direitos dos 

cidadãos, cessação das perseguições à esquerda, defesa das conquistas da revolução 

(reforma agrária, nacionalizações, controlo operário) e fim da suspensão da contratação 

colectiva, que o VI Governo tinha decidido. O discurso termina com um grande apelo à 

construção do partido, ao fortalecimento da organização.  

O PCP preparava-se para uma nova fase da sua vida: consolidar no regime 

democrático o extraordinário crescimento que a revolução lhe tinha permitido. De tal 

forma que antes deste discurso, já o Avante! de 2 de Dezembro traz na capa um apelo a 

que os trabalhadores tenham confiança no PCP e dá-se início a uma grande campanha 

de fundos
13

. 

Esta análise do 25 de Novembro será estruturada numa obra de balanço sobre a 

revolução, A Revolução Portuguesa. O Passado e o Futuro, publicada em 1976.  

Neste texto, de forma mais exaustiva, o PCP faz o balanço da esquerda militar, 

acusando-a de ter boicotado a ligação entre PS, PCP e mesmo PPD, provocando a 

ruptura da aliança do MFA com o movimento democrático
14

, num processo que se 

inicia quando este sector tenta construir «formas directas de ligação do MFA com o 

movimento popular», que começam com o Documento Guia Povo-MFA que Cunhal, 

neste livro, classifica de tentativa de «militarizar o movimento operário»
15

. O texto 

prossegue defendendo a inviabilidade do V Governo, o desacerto da FUR e a correcção 

da política do PCP ao defender uma solução de acordo político com o PS e o Grupo dos 

9. No livro, Cunhal considera ainda que não houve da parte da esquerda qualquer 

tentativa de golpe, que o único sector preparado militarmente nesse sentido foram as 

«forças e sectores aliados contra a esquerda militar», que o 25 de Novembro representou 

                                                 
12

 Idem. 
13

 Avante!, 2 de Dezembro de 1975. 
14

  CUNHAL, Álvaro. A Revolução Portuguesa. O Passado e o Futuro. Lisboa: Edições Avante!, 1994, 

pp. 176-177. 
15

 CUNHAL, Álvaro. A Revolução Portuguesa…, p. 178. 
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uma «derrota da esquerda militar», mas que a revolução estava em curso. Da mesma 

forma que o 25 de Novembro derrotou a esquerda militar, também permitiu «recompor-

se e reorganizar-se, na própria evolução natural das estruturas, uma nova linha de defesa 

das liberdades e da democracia nas forças armadas»
16

. 

No balanço que faz do 25 de Novembro, publicado em 1999, na obra A Verdade 

e a Mentira na Revolução de Abril (A contra-revolução confessa-se), Cunhal, que 

justifica a nova obra pela profusão de testemunhos entretanto publicados, defende uma 

tese distinta. Para o líder comunista, o «25 de Novembro foi um golpe militar inserido 

no processo contra-revolucionário. A sua preparação começou muito antes das 

insubordinações e sublevações militares do Verão Quente e de Outubro e Novembro de 

1975»
17

. O líder comunista argumenta nesta obra que o PS, aliado à extrema-direita, 

sofreu um derrota política na medida em que procurou ilegalizar o PCP e aparecer como 

«aquele que teria salvo a democracia de um golpe»
18

. Mas, pelo acerto da aliança que o 

PCP soube fazer com o Grupo dos 9, Mário Soares acabou por ser um «derrotado» no 

25 de Novembro: «Mário Soares e o PS tinham representado um papel importante na 

acção política preparatória do 25 de Novembro. Mas o golpe de 25 de Novembro não 

foi o que projectaram. Nenhum dos seus três objectivos centrais se concretizou. Nem a 

liquidação da dinâmica revolucionária e das suas conquistas. Nem o esmagamento 

militar do PCP, do movimento operário e da esquerda militar, nem, como resultado do 

golpe, ser Soares o vencedor, aquele que teria salvo a democracia de um golpe e de uma 

ditadura comunista e que por isso assumiria naturalmente de imediato, no poder do 

Estado, as responsabilidades daí recorrentes»
19

. 

 Independentemente dos balanços que o próprio partido fez, e cujas contradições 

dizem mais sobre a relação de forças do momento em que foram realizados (1976 e 

1999) do que sobre o que realmente se passou a 25 de Novembro, é um facto que o PCP 

fez um acordo com o Grupo dos 9, que resultou numa contenção programada da 

revolução – o que permitiu, por exemplo, que o golpe contra-revolucionário, apesar da 

superioridade da força militar da esquerda, se tivesse dado praticamente sem mortos e 

quase sem resistência operária e popular. Acordo de imediato reconhecido pela direcção 

                                                 
16

 CUNHAL, Álvaro. A Revolução Portuguesa…, p. 218. 
17

  CUNHAL, Álvaro. A Verdade e a Mentira na Revolução de Abril (A contra-revolução confessa-se). 

Lisboa: Edições Avante!, 1999, p. 213. 
18

 CUNHAL, Álvaro. A Verdade e a Mentira …, p. 217. 
19

 Idem. 
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do partido – como vimos logo a 7 de Dezembro no Campo Pequeno –, que louva a 

atitude de Melo Antunes a 26 de Novembro de 1975
20

. 

 Mas esta aliança provocou, entre vastos sectores do partido, surpresa e oposição. 

Isso é indicado pelos jornais das semanas seguintes ao 25 de Novembro e pelos 

discursos de Cunhal, ambos apelando a que os militantes respeitem a orientação política 

do partido e agradecendo a todos aqueles que se mantêm firmes no PCP
21

. Depois de o 

Comité Central de Alhandra, a 13 de Dezembro de 1975, ter dado orientações políticas 

claras que pressupunham uma política defensiva, no quadro da consolidação de um 

regime democrático, o PCP declara no Avante! que: «A luta para evitar que Portugal 

regresse ao fascismo, as energias que continuaremos a consagrar a essa luta dependem 

de um conhecimento perfeito da linha do nosso partido, sem o qual não se pode 

construir um regime democrático»
22

. 

A questão central que se coloca é: como vai a direcção comunista convencer os 

militantes da oportunidade desta política? Os mesmos militantes que tinham sido 

mobilizados durante a revolução para se oporem a golpes de direita foram 

desmobilizados quando o golpe se deu, numa aliança entre o PS, o Grupo dos 9 e a 

direita. Como vai a direcção do partido convencer a base a manter o compromisso entre 

o PCP e um sector dos golpistas? 

Entre as possíveis explicações está certamente a qualidade da direcção do PCP, 

ou seja, a existência de uma direcção comunista coesa e centralizada, com uma 

estratégia clara, um grande prestígio e autoridade junto dos militantes. A este facto não 

será alheio o mesmo argumento aplicado às direcções rivais do PCP na extrema-

esquerda, que primavam pela falta de experiência, pela ausência de idêntico prestígio, 

clareza estratégica e organização. Porque a história, sobretudo nos momentos de maior 

tensão social, não é alheia ao papel dos indivíduos, seria impensável compreender a 

força do PCP sem reconhecer em Álvaro Cunhal um político extraordinário que tinha 

granjeado um amplo respeito dentro do partido. A sua capacidade foi posta à prova na 

maior revolução da Europa do pós-guerra, o que o coloca sem dúvida entre os grandes 

líderes comunistas, pró-soviéticos, do século XX. 

                                                 
20

 CUNHAL, Álvaro. A Revolução Portuguesa…, pp. 217-218. 
21

 Ver edições do Avante! entre 2 e 16 de Dezembro de 1975 e CUNHAL, Álvaro. Do 25 de Novembro às 

Eleições para a Assembleia Constituinte. Discursos Políticos 6. Lisboa: Edições Avante!, 1976, pp. 9-35. 
22

 «As tarefas comunistas são tarefas de todo o povo». In Avante!, Série VII, 16 de Dezembro de 1975, p. 

2. 
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Mas outros factores contribuíram para este desfecho. A própria política do PCP 

que, sendo ziguezagueante, mantinha uma orientação estratégica inabalável. Quer isto 

dizer que a mudança de alianças, a plasticidade dos acordos dentro do objectivo da 

consolidação da etapa democrática da revolução, era norma na política do PCP, desde o 

início da revolução. Entre Agosto e Novembro de 1975, este padrão, esta relação entre 

táctica e estratégia, não foi alterado. Obrigado a sucessivas adaptações tácticas, entre 

Agosto e Novembro de 1975, o PCP começa por apoiar o VI Governo e, ao não 

conseguir que os seus objectivos sejam cumpridos – mais ministros comunistas no 

Governo –, apoia-se na mobilização popular, sobretudo a partir de Outubro de 1975, 

para tentar pressionar o VI Governo a aumentar a presença do PCP no elenco 

governamental. Face ao movimento social o Partido Comunista apoiará este até aos 

limites da sua estratégia e do seu programa (por exemplo, apoia a manifestação da 

construção civil, mas é contra o cerco à Constituinte). Face à agressividade da política 

anticomunista do PS, acabará por fazer um acordo de facto com o Grupo dos 9, no 25 de 

Novembro de 1975, tecendo duras críticas à esquerda militar. O partido começa no 

início de Setembro de 1975 a defender a reconstrução do MFA e chega ao início de 

Dezembro de 1975 a apoiar o Quadro Permanente das Forças Armadas.  

 A estes factores que enunciámos – prestígio da direcção e plasticidade das 

orientações tácticas, dentro da manutenção da estratégia do partido – devem juntar-se 

outros. O primeiro é que o partido argumenta que o acordo entre o PCP e o Grupo dos 9 

deveu-se à necessidade de evitar um golpe fascista, um «banho de sangue», 

acompanhado da ilegalização do PCP. O partido não iria apoiar uma guerra civil. Esse 

argumento, o de que o PCP teria evitado um «novo Chile» em Portugal, foi considerado 

à altura e mantido como o argumento estrutural da posição do PCP a 25 de Novembro 

de 1975. Nesta política, da potencialidade do regresso a um regime ditatorial, o PCP era 

apoiado por vários sectores da extrema-esquerda – o PRP-BR, por exemplo, anuncia o 

regresso à clandestinidade em Novembro de 1975. 

 Depois, o PCP não classifica, como já referimos, em 1975 e 1976, o 25 de 

Novembro como um golpe (e considera que a revolução continua, portanto, que não 

houve uma alteração da relação de forças para uma situação não revolucionária). 

 Ao argumento de que o 25 de Novembro não foi um golpe acrescenta-se um 

outro: o PCP não equaciona a hipótese de um golpe contra-revolucionário democrático 

– que efectivamente foi o que se verificou, um golpe que restaurou a disciplina nas 

forças armadas, assegurou a estabilização das instituições, mantendo um Estado de 
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direito, um Parlamento, eleições livres, direitos e liberdades e garantias dos cidadãos. 

Esta elaboração política está directamente ligada à caracterização de que em Portugal 

não seria possível vigorar um regime de democracia burguesa, porque, segundo a tese 

do «atraso», já sistematizada em Rumo à Vitória, as condições económicas do País só 

permitiriam um modo de produção capitalista assente sobre baixos salários e isso só 

seria viável com um regime de ditadura. De tal forma que em 1975-76 o PCP distingue 

o sector democrático que faz o golpe do sector da direita militar que faz o mesmo golpe, 

indicando que o próprio Grupo dos 9 teria sentido a necessidade de se aliar ao PCP, não 

para conter o movimento popular e a esquerda militar, como efectivamente fez, mas 

para evitar uma ditadura fascista: «Tal como o PCP previra e prevenira, a reacção, 

colando-se aos ‘Nove’ e a sectores moderados do MFA e apoiando-os activamente 

contra a Esquerda militar, tinha o claro plano de, uma vez esta derrotada, ultrapassar os 

aliados, voltar-se contra eles, afastá-los da vida política, tomar o seu lugar e instaurar 

um governo e um poder militar abertamente reaccionários»
23

. 

 Finalmente, o PCP rejeitará sempre que esse acordo com o Grupo dos 9 teria 

sido um pacto programado, um acordo prévio ao 25 de Novembro, e enjeitará a tese de 

que o PCP teria estado por trás de um pacto com o Grupo dos 9 para executar uma 

«ofensiva final» sobre a extrema-esquerda e a esquerda militar, ou seja, provocar um 

confronto para decapitar este sector: «Uma tal saída do golpe ‘contra o PCP’ resultou da 

aliança não negociada, não debatida, não acordada, não explicitada, mas aliança com 

o PCP, conjuntural e objectivamente existente, de chefes das Forças Armadas, 

destacados participantes na preparação do golpe e na sua execução, mas defensores da 

continuação das liberdades e da democracia política»
24

. 

 Não podemos, com os dados de que hoje dispomos, ser conclusivos sobre o 

significado do acordo entre o PCP e o Grupo dos 9. Nuno Brederode Santos confirma 

que a sua casa foi palco de um encontro entre Álvaro Cunhal e Melo Antunes nas 

vésperas do 25 de Novembro
25

. Cunhal não desmentiu nem confirmou o encontro e 

Melo Antunes confirma que houve esse encontro, mas nega que «desse encontro tenha 

resultado qualquer pacto, algum negócio»
26

. Sabemos que Melo Antunes vai à televisão, 

                                                 
23

 CUNHAL, Álvaro. A Revolução Portuguesa…, p. 216. 
24

 CUNHAL, Álvaro. A Verdade e a Mentira…, p. 228. Itálico no original. 
25

  PORTAS, Miguel. «Melo Antunes. O Solitário de Novembro». In Vida Mundial, Dezembro de 1998, 

pp. 36-50. 
26

 Idem. 
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logo às primeiras horas de 26 de Novembro, rejeitar qualquer tipo de repressão sobre o 

PCP. 

 A direcção comunista conhecia, historicamente, os desfechos das revoluções 

passadas. Cunhal tinha conhecimento de que, nas condições políticas de Portugal em 

1975, um golpe contra-revolucionário não poderia parecer como tal. Já na Primavera de 

1975 o líder comunista tinha discursado sobre o significado de uma operação que 

fizesse «sair» a esquerda para a decepar: «A provocação reaccionária de Setúbal no dia 

7 tem a este respeito particular significado. Muitos aspectos dessa provocação 

necessitam ainda ser esclarecidos, e é licito perguntar se não se trataria de um grande 

detonador de um golpe militar que parecesse como salvador das ‘liberdades’ e da 

‘ordem’»
27

. 

A não se confirmar por outra fonte, a dúvida sobre o alcance deste acordo 

permanece. É porém duvidoso que toda a operação tivesse estado à margem do PCP, 

tendo este o peso militar que tinha. Se houvesse uma resposta concertada do PCP, abria-

se uma «caixa de Pandora» que ninguém estaria em condições de controlar. Se o Grupo 

dos 9 avançou para o golpe sem negociar nada com o PCP, fê-lo tendo confiança em 

que este não avançaria. E isso, sendo possível, é pouco plausível, porque o PCP, apesar 

das crispações do VI Governo, era um parceiro institucional. 

É certo porém que, como afirmou o líder comunista logo a 7 de Dezembro, o 

desfecho do 25 de Novembro não representou uma derrota para o PCP (e também não 

foi, ao contrário do que afirma o PCP, uma derrota para o PS). O 25 de Novembro 

solucionou o problema da esquerda militar – era óbvio que a esquerda militar não 

abandonaria as suas posições de livre vontade, sem provocar tumultos e resistência – e 

abriu caminho à consolidação de uma democracia, objectivo estratégico para o partido. 

E fê-lo com um grau de oposição mínimo, que se resumiu à prisão de alguns dirigentes 

da esquerda militar. Como escreveu Diego Palacios Cerezales «o 25 de Novembro, ao 

mesmo tempo que derrotou os adversários, permitiu a sua reacomodação» (Cerezales, 

2003: 181). 

 E este desfecho, que na nossa opinião não deve ser interpretado como resultado 

das pressões estrangeiras, fossem elas vindas da NATO ou da URSS, na medida em que 

foram as forças políticas portuguesas que actuaram e determinaram o curso da 

revolução portuguesa, foi também o desfecho que garantiu, num quadro de extrema 
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dificuldade em estabilizar a Europa, a manutenção da política de coexistência pacífica e 

o equilíbrio geopolítico entre a URSS e os EUA.  

 Cunhal parte numa viagem à URSS nos dias que antecedem o 25 de Novembro. 

Chefia uma delegação do PCP, que parte no dia 14 de Novembro para uma visita à 

Hungria, Polónia e RDA. Oficialmente, tratava-se de «reforçar os laços de amizade 

fraternal existentes entre os partidos irmãos desses países e o PCP»
28

. A visita é 

intrigante. Cunhal não pode estar presente na proclamação da independência de Angola, 

mas justamente quando se avizinhava um golpe – e assim também o considerava a 

direcção do PCP –, o seu principal dirigente parte numa viagem que oficialmente não 

tem prioridade nenhuma. É natural, por isso, que a viagem tivesse sido – e esta é uma 

dedução da qual não há provas – sobretudo destinada a informar a União Soviética da 

situação portuguesa e discutir o papel do PCP no desfecho da revolução. E a posição da 

URSS era, até aí, a de manter a política de coexistência pacífica, opondo-se a qualquer 

tentativa de subverter a divisão acordada em Ialta e Potsdam no após II Guerra Mundial, 

no contexto territorial da Europa. 

 A 15 de Maio de 1975 o partido junta-se à celebração do 30.º aniversário da 

derrota dos fascismos e publica um comunicado do Comité Central do PCUS onde estes 

defendem uma política de desanuviamento e de coexistência pacífica
29

. Em Junho o 

PCP volta a reafirmar publicamente que é favor da manutenção de Portugal na NATO
30

 

e manterá sempre esta posição, porventura contra a consciência média do militante 

histórico do partido que tinha sido educado, até ao 25 de Abril de 1974, na exigência de 

saída de Portugal da NATO. Leonid Brejnev e Andrei Gromyko, ministro dos Negócios 

Estrangeiros soviético, sempre deixaram claro que a URSS não apoiaria uma alteração 

do modo de produção em Portugal
31

, o que não quer dizer que não tenha apoiado o PCP 

e que não tenha incentivado que o partido disputasse com o PS espaço na gestão do 

aparelho de Estado português, pois essa era, recordemos, a política de todos os partidos 

comunista europeus: disputar a organização do Estado, mantendo inalterada a natureza 

de classe do mesmo (Birke, 2009). 

Não existe, aliás, nenhuma contradição entre a estratégia do PCP, a liderança 

soviética e Boris Ponomarev, que seria apontado, erroneamente quanto a nós, como o 
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dirigente que tinha defendido uma conquista paulatina do Estado, como forma de o PCP 

chegar ao poder. Ponomarev defendia que o PCP mantivesse a disputa da organização 

do Estado, dentro da estratégia de democratização em aliança com o MFA: «O jornal 

Estrela Vermelha, do Exército soviético, noticiou um discurso de Boris Ponomarev, do 

Bureau Político do Comité Central do PCUS, durante uma conferência dos 

trabalhadores da frente ideológica do Exército: «O sr. Ponomariev considerou, na parte 

do seu discurso dedicada à actividade dos partidos comunistas, que a “revolução 

democrática em Portugal demonstrou as crescentes possibilidades que, nas condições do 

desanuviamento, as forças democráticas têm na luta contra as ditaduras fascistas”» e 

que, em Portugal, a «situação continua a ser complexa. Além disso, segundo 

Ponomarev, «ao Partido Comunista Português corresponde um importante papel no 

processo democrático do país», mantendo, dentro da linha marxista-leninista, a unidade 

com todas as correntes democráticas esquerdistas e principalmente com o Movimento 

das Forças Armadas». O objectivo era «evitar a restauração da situação antiga»
32

. 

O Comité Central do Partido Comunista realiza uma reunião plenária no centro 

de trabalho de Alhandra a 13 de Dezembro
33

. O partido publica as conclusões em cinco 

páginas do Avante!. Faz-se o balanço dos acontecimentos de Novembro – cujo conteúdo 

já referimos, e que será publicado em 1976 – e estruturam-se as principais políticas do 

partido. O PCP permanecerá no VI Governo, onde defenderá as «nacionalizações, a 

reforma agrária e o controlo operário»; expressa «preocupação com medidas de 

congelamento da contratação colectiva»; opõe-se à reestruturação de empresas 

nacionalizadas e sugere medidas de dinamização económica deste sector; exige que 

cessem os saneamentos à esquerda e pede medidas repressivas sobre os grupos 

terroristas de direita; defende eleições gerais para uma Assembleia Legislativa; ao nível 

militar defende que deve manter-se a aliança com o MFA mas alargar-se a outros 

sectores do Quadro Permanente; o Comité Central delibera ainda por uma aproximação 

entre o PCP e o PS; e ao nível do movimento operário organizado, propõe-se a 

construção do trabalho entre sindicatos e comissões de trabalhadores e a oposição ao 

pluralismo sindical. O texto convoca um novo congresso, que se realizará no primeiro 

semestre de 1976, e define como urgente a formação de quadros do partido. Os últimos 

dois pontos assinalados são o trabalho ideológico e a recolha de fundos. Quanto ao 

trabalho ideológico, considera-o urgente na medida em que se verificou que alguns 
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militantes «se deixaram arrastar pelas posições esquerdistas, designadamente na 

sobrestimação das próprias forças»
34

. Pede-se uma ampla recolha de fundos e um 

controlo da quotização. A resolução do CC termina com as seguintes palavras: «Os 

comunistas saberão unir-se, sem discriminações nem reservas sectárias, a todos aqueles, 

militares e civis, que estejam empenhados na defesa das liberdades e das outras grandes 

conquistas revolucionárias, para assegurar a construção de um Portugal democrático a 

caminho do socialismo»
35

. 

A análise de que a revolução não tinha acabado e que era apenas uma etapa de 

uma revolução socialista vindoura tornou-se, como o tempo rapidamente demonstrou, 

um slogan sem qualquer correspondência na realidade. A tese em que o PCP alicerçou a 

sua política – a da impossibilidade de Portugal ser uma democracia burguesa e a 

oportunidade de construir um regime de transição para o socialismo sem a classe 

operária se auto-organizar e tomar o poder, apoiada numa coligação entre PCP, MFA e, 

se possível, o PS – sofreu uma derrota pesada no Verão Quente de 1975, com a ruptura 

da coligação e as divisões no MFA, e desmoronou-se a partir de 25 de Novembro de 

1975.  
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