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Os ingredientes da revolução estão presentes na Revolução Tunisina, 

como estiveram na Revolução Portuguesa iniciada a 25 de Abril de 1974 

 

Apesar de ter começado com um levantamento 

militar por parte de sectores das Forças Armadas, 

exprimindo a situação intolerável que se vivia no 

país ao fim de 48 anos de ditadura feroz e de 13 

anos de guerra colonial, foi a entrada das massas 

populares na cena política, na manhã do dia 25 

de Abril de 1974, que deu início à Revolução 

que, a partir de Lisboa, desfilaria por todo país, 

tocando os sítios mais recônditos e as camadas 

mais profundas da população. 

Os apelos na Rádio, do Movimento das Forças 

Armadas, para que ninguém saísse à rua não 

sortiram efeito. 

Nas ruas, desde as primeiras horas a população 

confraternizava com os soldados, chamando-lhes 

“filhos do povo” e, em particular, a juventude era 

impelida em direcção às prisões políticas 

(Aljube, Caxias, etc.), libertando os presos 

políticos, soltando gritos de vivas à liberdade e 

morte ao fascismo. 

A mesma confraternização que podemos ver 

nalgumas imagens sobre a Revolução na Tunísia. 

Foram os jovens de Lisboa – integrando muitos 

estudantes activistas políticos, concentrados 

junto ao Largo Camões – que “obrigaram” ao 

assalto à Sede da P.I.D.E., na vizinha Rua 

António Maria Cardoso. 

Até aí, não tinha sido ainda tomada nenhuma 

decisão, pelas figuras gradas do Movimento 

Militar, quanto ao futuro da polícia política. 

No assalto às instalações da P.I.D.E., os “pides” 

armados dispararam contra a população, 

matando dois jovens. Os populares e os soldados 

presentes decidiram, de imediato, o seu futuro, 

desarmando-os, algemando-os e fazendo-os sair 

em cuecas diante do povo, em direcção aos 

carros militares que os levariam à prisão. Aquilo 

que o Alto Comando hesitava em decidir, foi 

decidido na acção, pelas massas e pelos 

soldados. 

Nesse mesmo dia e nos dias subsequentes, a 

população começou a ocupar e a “sanear”, os 

órgãos de poder da ditadura (como, por exemplo, 

os Governos Civis, as Câmaras Municipais e as 

Juntas de Freguesia) substituindo-os por 

Comissões Administrativas da sua confiança e 

formando Comissões de Moradores eleitas, que 

tomavam em mãos as tarefas de gestão das suas 

necessidades básicas. 

Os trabalhadores ocupavam as sedes dos 

“Sindicatos Corporativos”, transformando-os em 

Sindicatos livres, e punham termo à Censura. 

 

Ao mesmo tempo – nas grandes empresas da 

Cintura Industrial de Lisboa e de Setúbal, e em 

seguida na Banca – constituem-se “Comissões de 

Saneamento” para afastar da direcção os 

elementos ligados ao antigo regime. É neste 

movimento que nascem as “Comissões de 

Trabalhadores”, constituídas por elementos da 

confiança dos trabalhadores da empresa, 

independentemente do Sindicato a que 

pertençam, para procederem ao controle de 

gestão. Movimento que se estende a todas as 

Zonas industriais do país. 

Do Porto a Aveiro, à Figueira da Foz e à 

Marinha Grande, os trabalhadores aprovam – em 

plenários de trabalhadores – os estatutos das 

respectivas Comissões, adaptando-os muitas 

vezes de um sector para outro. 

Nas escolas, do primário ao superior, 

organizava-se a gestão democrática do ensino, 

tal como nas instituições de saúde. 

Entretanto, no Alentejo e no Ribatejo, os 

assalariados rurais e os camponeses sem terra, 

sem aguardar ordens dos Partidos políticos 

tradicionais, ocupavam os latifúndios e 

constituíam Unidades Colectivas de Produção. 

Era a constituição de órgãos de duplo poder, 

candidatos a substituir os da ditadura, ligados 

desde sempre ao capital financeiro. 

Ao ler os relatos e os apelos dos Comités de 

Defesa da Revolução Tunisina das cidades de 

Kasserine ou Siliana, entre outros, encontramos 

igualmente a constituição de Assembleias locais 

e regionais para colmatar o vazio político 



deixado pelos responsáveis do RCD (partido de 

Ben Ali), embriões de verdadeiros órgãos de 

poder revolucionário e o apelo à eleição de uma 

Assembleia Constituinte soberana que elabore 

uma nova Constituição.  

Também na Revolução Portuguesa o movimento 

prático das massas, com a legalização de todos 

os partidos políticos, era acompanhado de uma 

perspectiva política, uma Assembleia 

Constituinte, que – elaborando uma nova 

Constituição – permitisse a consolidação dos 

avanços revolucionários e instituísse um regime 

civil fora de qualquer tutela militar, mesmo se 

para o efeito fosse baptizada de “esquerda”. 

Esta perspectiva, defendida por várias 

organizações políticas – entre elas a Organização 

Socialista dos Trabalhadores, filiada na IVª 

Internacional – foi também adoptada pela 

direcção do PS, após uma batalha no seu interior 

contra a corrente de Manuel Serra. 

Uma verdadeira batalha política em defesa de 

uma Assembleia Constituinte soberana foi 

travada contra “estalinistas” e “esquerdistas” de 

todos os matizes. 

Estes opunham, em nome de um “pseudo-

revolucionarismo”, a esta Assembleia Consti-

tuinte – para onde poderiam concorrer e vir a 

estar representados todos os partidos existentes, 

para elaborar uma nova Constituição 

consagrando as conquistas da Revolução em 

curso – “Assembleias Revolucionárias” ou “ 

Assembleias Populares Revolucionárias”. 

Assembleias que ninguém sabia ao certo quem 

nelas estaria representado e que, na realidade, 

visavam manter a continuidade com a Instituição 

Militar, através de órgãos como por exemplo o 

“Conselho da Revolução”, composto por 

militares designados. 

 

Marcada para um ano depois do início da 

Revolução, no dia 25 de Abril de 1975, a eleição 

para a Assembleia Constituinte deu uma vitória 

esmagadora aos Partidos tradicionais da classe 

trabalhadora, ao PS e ao PCP – em particular ao 

PS, recentemente implantado, levando-o a 

ganhar em bastiões tradicionais do PC, como na 

margem Sul e na Marinha Grande, em grande 

medida pela política de defesa das Comissões de 

Trabalhadores, das reivindicações imediatas das 

populações e da defesa de uma Assembleia 

Constituinte soberana. 

Durante um ano completo, a Assembleia 

Constituinte reuniu para aprovar a Constituição 

Portuguesa.  

Elaborada em pleno processo de avanço da 

Revolução, foram nela inscritas – ainda que por 

vezes de maneira algo deformada – as principais 

conquistas revolucionárias, no domínio das 

liberdades, da liberdade sindical, dos direitos 

sociais, do direito à saúde e ao ensino, públicos e 

gratuitos, a consignação de um capítulo sobre as 

Comissões de Trabalhadores, estipulando as suas 

atribuições no controlo de gestão, bem como o 

direito à sua coordenação, entre empresas, e 

também a nível regional e nacional. 

Foi a política de divisão das direcções do PS e do 

PCP que Soares e Cunhal tão bem 

protagonizaram e aplicaram, que impediu a 

centralização deste movimento na via da 

constituição de um Estado operário. 

 

A Constituição Portuguesa, apesar das sucessivas 

revisões que sofreu ao longo destes últimos anos, 

constitui ainda hoje um importante ponto de 

apoio na luta das massas trabalhadoras e 

populares, em defesa dos seus direitos, e um 

factor de resistência e unidade contra a política 

das instituições da União Europeia. 

A Revolução Portuguesa representou em 1974 

uma enorme esperança para as massas 

trabalhadoras do mundo inteiro, em particular as 

da Europa. 

Ela não triunfou. Foi duramente golpeada mas 

não foi liquidada, mantendo-se viva através das 

instituições que criou e que concentram um 

enorme capital de experiência. 

A Revolução Tunisina – situada em África, mas 

paredes meias com os países do Sul da Europa – 

representará, seguramente, uma retoma 

revolucionária no mundo. 

Cabe à IVª Internacional e às suas secções uma 

participação decisiva para ajudar a forjar uma 

direcção revolucionária à altura da Revolução 

Tunisina. 

 

Marinha Grande, 5 de Fevereiro de 2011 

 

Aires Rodrigues 
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