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Soares quer Governo derrubado; 
Freitas do Amaral pede novo partido

A ideia é de José Pacheco Pereira e 

assenta como uma luva no que se pas-

sou ontem no congresso A Revolução 

de Abril, que decorre até amanhã no 

Teatro Nacional D. Maria II, em Lis-

boa, e promete repetir-se nos próxi-

mos dias: “As comemorações são um 

discurso sobre o presente e não sobre 

o passado.” A verdade é que foi com 

críticas — umas mais duras, outras 

comedidas — ao actual Governo que 

boa parte dos oradores do congresso, 

organizado pelo Instituto de Histó-

ria Contemporânea da Faculdade de 

Ciências Sociais e Humanas da Uni-

versidade Nova de Lisboa, respondeu 

de manhã à pergunta “E agora [como 

está o país 40 anos depois]?” e os mi-

litares continuaram à tarde.

À questão, Mário Soares retorquiu: 

“Agora é preciso derrubar este Gover-

no, a resposta é muito simples. Não 

há mais nada a fazer. [O Governo] es-

tá a destruir o país. (...) Eles fi ngem 

que são democratas, mas querem um 

25 de Abril a fi ngir.” E acrescentou, 

citando um manifestante das forças 

de segurança na última concentração 

frente ao Parlamento: “‘Hoje foi as-

sim, a bem, da próxima vez vai a mal’. 

Eu achei que essa era uma bela ideia.” 

“É indispensável acabar com este re-

gime o mais depressa possível.”

José Pacheco Pereira considerou 

que a sociedade que hoje se está a 

criar é não-democrática e autoritá-

ria” e até quase falou em uníssono 

com o historiador Fernando Rosas, ao 

criticar os mitos que o actual Gover-

no instalou na sociedade que servem 

para justifi car a austeridade, como o 

de que os reformados recebem acima 

do que descontaram.

O fundador do CDS-PP Diogo Frei-

tas do Amaral veio lançar um repto. 

As europeias de Maio serão, disse, 

uma “sondagem em tamanho real” 

sobre o que os portugueses querem 

para o país e a partir daí deve-se “co-

meçar a construir uma nova solução 

que saia vencedora nas legislativas de 

2015”. Essa “nova solução” depen-

de, porém, de vários factores: ou a 

esquerda se une para o PS conseguir 

governar em maioria, ou o PS recicla a 

sua direcção e a sua estrutura interna 

ou o PSD muda de líder. Se nada disso 

acontecer, “então o povo português 

vai ter que ser capaz de criar um novo 

partido que ajude a refazer o sistema 

partidário português”. Freitas recusa 

voltar à política activa para isso e diz 

que fundar esse partido é uma tarefa 

para os mais jovens — mas se for entre 

o PS e o PSD terá o seu apoio.

Freitas foi especialmente crítico 

com a sua família política e defen-

deu que os actuais PSD e o CDS-PP 

esqueceram a social-democracia e 

a democracia-cristã da sua génese. 

“É preciso construir uma solução 

alternativa a esta governação, com 

pessoas de direita, do centro, da es-

querda, mas com uma mentalidade 

de democracia e de justiça social que 

desapareceu do discurso e dos objec-

tivos deste Governo. A política deste 

Governo é desumana, vê as pessoas 

como descartáveis.”

Novo 25 de Abril? 
Pode haver indignação geral pelo es-

tado do país, mas isso não chega para 

uma revolução. Por isso, as ameaças 

que a tempos ecoam sobre uma no-

va revolução como a de 1974, feita 

por militares, não têm fundamento, 

acreditam alguns antigos capitães de 

Abril. Isso mesmo defendeu o coronel 

Carlos Matos Gomes no painel “Milita-

res na rua e no poder” e foi corrobo-

rado depois por Vasco Lourenço ao 

PÚBLICO. “Não é possível pensar nu-

ma intervenção militar” para mudar o 

país neste momento. “Os militares são 

profi ssionais. Se vierem para a rua, é 

para cumprir as ordens do Governo”, 

afi rmou Matos Gomes. 

Vasco Lourenço acrescentou, em 

tom crítico, que “já há legitimidade 

[dos militares] para correr com esses 

tipos que estão no poder; não há é 

condições. Eles [o Governo] têm le-

gitimidade democrática e eleitoral; 

perderam foi a legitimidade política 

por completo. Face ao comportamen-

to que têm tido, já não têm qualquer 

legitimidades política. E quando digo 

‘eles’, digo o Presidente da Repúbli-

ca e o Governo.” Ao PÚBLICO, Vasco 

Lourenço foi depois mais resignado. 

“Não há condições como havia em Vasco Lourenço: “Já há legitimidade para correr com esses tipos que estão no poder”

MIGUEL MANSO

Militares não estão em condições de 
fazer agora uma revolução como a de 
1974, admitem os capitães. Congresso 
sobre o 25 de Abril serve de palco a duras 
críticas ao Governo de Passos Coelho

25 de Abril 
Maria Lopes
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1974 para os militares terem a atitude 

que tiveram. Não estamos em ditadu-

ra, estamos formalmente em demo-

cracia, não temos guerra, as Forças 

Armadas são de outro tipo. É natural”, 

diz. “Hoje nos militares não há ainda 

motivação, no futuro sabe-se lá.” Mas 

o coronel não acredita em tal cenário. 

“A escapatória [da crise política e so-

cial] tem que ser dentro do mapa de-

mocrático e tem que ser o povo a fazê-

la. Tem que ser o povo a impor a saída 

destes fulanos do poder. Não se pode 

pensar numa solução feita por milita-

res. Essa solução está fora de causa.”

Os militares confl uíram numa teo-

ria: fi zeram o golpe para a sociedade 

e nunca para fi car com o poder, ain-

da que tenha havido cisões e alianças 

em diferentes grupos, como o caso do 

Documento dos Nove, dos chamados 

gonçalvistas ou do Copcon.

Vasco Gonçalves diz que os milita-

res “avançaram para o 25 de Abril a 

pensar em valores e não em interes-

ses” particulares e com “um projecto 

defensivo”. O que levou a que não se 

organizassem “para a conquista do 

poder, para o dia seguinte, e obrigou 

alguns a lutar contra os oportunismos 

e os vira-casacas que tentaram assal-

tar o poder”. Foi nesse ponto que o 

Conselho da Revolução e o pacto MFA-

partidos tiveram um papel fundamen-

tal: o de tentar reorganizar um Estado 

em que o poder foi ceifado de um mo-

mento para o outro e que precisava 

de novas coordenadas, diz o coronel. 

Carlos Matos Gomes havia de classi-

fi car o PREC como “um tempo entre 

marés: o velho poder ainda não acaba-

ra, o novo ainda não se implantara”.

“Os miliares são os pais do Esta-

do democrático, da democracia e 

do Estado de direito que existe em 

Portugal. Tivemos a sabedoria de não 

nos isolarmos da sociedade”, auto-

elogiou-se Vasco Lourenço. O antigo 

capitão de Abril haveria de rejeitar, 

zangado, as “provocações” de alguém 

da plateia que falou em ligações dos 

militares que organizaram o golpe do 

25 de Abril à CIA ou ao KGB.

O QUE ELES DIZEM

“É preciso construir 
uma solução alternativa 
a esta governação, 
com pessoas de 
direita, do centro, da 
esquerda, mas com 
uma mentalidade de 
democracia e de justiça 
social que desapareceu”

Diogo Freitas do Amaral
Fundador do CDS-PP

“Tem que ser o povo a 
impor a saída destes 
fulanos do poder”

Vasco Lourenço
Presidente da Associação 25 
de Abril

“Agora é preciso 
derrubar este Governo, 
a resposta é muito 
simples. Não há mais 
nada a fazer. [O Governo] 
está a destruir o país. 
(...) Eles fingem que 
são democratas, mas 
querem um 25 de Abril a 
fingir”

Mário Soares
Ex-Presidente
da República

gir

io Soares
residente
epública
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