
OS ÚLTIMOS MESES DA ASSEMBLEIA NACIONAL (1974) 

 

A política ultramarina domina os últimos meses do regime do Estado Novo. Desgastado com 

treze anos de guerra colonial, cuja contestação se alarga a diversos setores, o Governo serve-

se do instrumento da censura e de uma estratégia de comunicação que apela aos valores do 

patriotismo, da integridade do território e da união entre os portugueses. 

As sessões da Assembleia Nacional refletem a ideologia do regime. Os primeiros meses de 

1974 são marcados pela questão africana, em particular, pelo discurso do Presidente do 

Conselho, Marcelo Caetano, sobre política ultramarina, a que se seguiu um longo debate sobre 

uma moção de apoio à estratégia governativa nesta matéria. A 14 de março, realiza-se no 

Palácio de São Bento uma cerimónia de apoio ao Governo dos chefes militares, que ficariam 

conhecidos por “Brigada do reumático”. Dois dias depois, tem lugar o Golpe das Caldas, 

repudiado na Assembleia Nacional, que, a partir dessa data, pouco evidencia a situação 

política vivida no país. 

Logo na primeira sessão realizada no ano de 1974, o Deputado Henrique Tenreiro faz eco da 

mensagem de Ano Novo do Presidente da República, Américo Tomás: 

“Voltou o Chefe do Estado, nesta sua mensagem nacional, orlada de fervor patriótico, a 

chamar a atenção dos Portugueses para a intransigente defesa da integridade de todas as 

parcelas do nosso território, fazendo ao mesmo tempo um veemente apelo à unidade 

nacional. 

Avaliamos bem o valor das nossas províncias do ultramar e o esforço enorme que a metrópole 

tem realizado para a defesa e desenvolvimento económico dessas parcelas da Nação, com 

sacrifício de vidas e haveres, para que se mantenham a segurança e a prosperidade das 

populações portuguesas de além-mar.” 

Outros dois Deputados contestam os ataques à política ultramarina portuguesa vindos do 

estrangeiro. Roboredo e Silva refere-se ao “ignóbil ataque” de um missionário britânico [Padre 

Adrian Hastings], através de uma notícia publicada no Times em julho de 1973, sobre um 

massacre em Moçambique, perpetrado por soldados portugueses, com o “pseudotestemunho 

de padres de Burgos”. Considera o ataque do missionário demonstrativo de uma “extensa 

cabala cuidadosa e minuciosamente urdida no estrangeiro” contra Portugal. Na mesma sessão, 

Moreira Longo protesta contra a proposta aprovada pelas Nações Unidas condicionando os 

poderes dos delegados ultramarinos da representação portuguesa, afirmando: 

“Creio que interpreto o sentir unânime de todos os portugueses, sejam quais forem as suas 

etnias e a latitude onde se encontrem, afirmando que, com ONU ou sem ela, Portugal trilhará 

sempre caminhos honestos no prosseguimento da ação que nos propusemos, de proteger as 

terras e as gentes portuguesas e de preservar a civilização ocidental ameaçada.” 

No dia 29 de janeiro, o período de antes da ordem do dia é fundamentalmente dedicado à 

problemática dos territórios ultramarinos, comentados da seguinte forma pelo Presidente da 

Assembleia Nacional, Carlos Monteiro do Amaral Neto: 

“Ouvindo com atenção os Srs. Deputados que usaram da palavra, uma consoladora certeza me 

ficou, porém. Em todos os seus comentários, em todos os seus reparos, em todas as suas 

proposições, duas correntes perpassaram intensas e permanentes, a da confiança nos destinos 
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da Pátria, na sua unidade espiritual através da variedade territorial, na sua capacidade de se 

realizar e caminhar, e também a segurança de que a gestão dos seus negócios está entregue a 

governantes competentes, quer no centro da Nacionalidade e da Administração, que é Lisboa, 

quer nos territórios dispersos pelo Mundo.” 

Na ocasião, o Deputado Calapez Martins enumera os “atos de subversão e terrorismo” 

registados no país desde 1970, defendendo a atualização do sistema penal: 

“O nosso país foi pioneiro em abolir a pena de morte; todavia, alguns países ainda a mantêm. 

Julgou-se então que no processo evolutivo cultural do homem seria chegada a altura de 

considerar ser suficiente uma pena mais leve para redimir o delinquente dos costumes e leis 

da sua sociedade. 

Concordo que não devemos adotar uma linha de orientação estranha à tradição e aos ideais 

nacionais. Contudo, a ordem jurídica acompanha necessariamente a evolução social e pode 

mesmo impulsioná-la. Deve em cada época, nos seus processos e nas suas intencionalidades, 

modificar o que esteja ultrapassado e dar expressão às aspirações que se considerem justas e 

que correspondam a exigências da vida coletiva.” 

Casal-Ribeiro interrompe o orador para denunciar os atos subversivos praticados nas Igrejas, 

numa alusão à contestação ao regime que se verificava nos meios católicos, tema a que 

voltaria na sessão de 7 de fevereiro, referindo os acontecimentos da Capela do Rato na 

passagem do ano de 1972-1973 e o aproveitamento de “certos sacerdotes para pregarem o 

seu ódio ao regime; o seu desrespeito pelas forças armadas e pelas forças da ordem; pelos 

governantes e por todos quantos impedem e lutam contra as demolidoras mentiras e 

deturpações.” 

Na sessão de 12 de fevereiro, Homem de Melo faz uma longa intervenção sobre a conjuntura 

política internacional, referindo, entre outros aspetos a crise do petróleo, o terrorismo e a 

agitação social na Europa, o caso Watergate nos Estados Unidos da América, para, a partir 

desse enquadramento, se dedicar à política ultramarina portuguesa. 

Começando por referir que “a presença de Portugal em África não se discute”, defende que a 

conjuntura internacional e o desenvolvimento dos territórios ultramarinos devem ser tidos em 

conta e que o caminho a percorrer deve ser “um caminho português”, consistindo na “defesa 

intransigente do território nacional”, na “descentralização progressiva e ocupação 

administrativa cada vez mais eficaz dos territórios”, na “intransigente fidelidade ao 

multirracialismo” (“aqui e no ultramar não há brancos, nem pretos, nem amarelos, nem 

mestiços. Mas apenas portugueses.”), “na promoção educacional acelerada”, no 

“desenvolvimento económico separado” da metrópole e dos territórios africanos, na 

mobilização nacional “de gente, de energia e de capitais, no sentido de povoarmos 

suficientemente os Estados de Angola e de Moçambique”, na aceitação da reintegração 

daqueles que pretendam voltar “com os mesmos direitos que os demais”. 

Cindo dias depois, o Deputado Morais Barbosa enaltece o discurso proferido pelo Presidente 

do Conselho de Ministros, Marcelo Caetano, no encerramento da conferência anual da Ação 

Nacional Popular, salientando o destaque dado à questão do Ultramar. O parlamentar conclui 

que “o regime político em que temos vivido continua a ser o que melhor serve o país.” 

No dia 20, Roboredo e Silva, Presidente da Comissão de Defesa Nacional, presta 

esclarecimentos à Câmara, reconhecendo a gravidade da situação vivida nos territórios 
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ultramarinos, defendendo o “ordenamento das populações” como forma de combater o 

terrorismo e uma nova organização administrativa e militar, mas também uma aposta no 

“fator psicológico”, como resposta ao “cansaço da guerra”, patente das forças armadas e nas 

populações”. 

A 21 de fevereiro, um dia antes da publicação do livro Portugal e o futuro, do General António 

de Spínola, Vice-Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, que defendia uma solução 

política para a questão colonial face à inviabilidade de uma vitória militar, Henrique Tenreiro, 

faz a exortação da “integridade histórica” do país, denunciando uma “conjura” internacional 

contra Portugal: 

“As nossas províncias de além-mar, com especial relevo para os Estados de Angola e 

Moçambique, permanecem devotadas a um ritmo de desenvolvimento que surpreende todos 

aqueles que as visitam, mesmo os mais suspeitos, que ali se têm deslocado com a intenção, 

talvez, de encontrarem matéria para engrossar a campanha de maledicência contra a nossa 

política ultramarina.” 

O Presidente do Conselho, Marcelo Caetano, dirige-se à Assembleia Nacional, no dia 5 de 

março de 1974, sobre a questão do Ultramar, “o mais grave problema que presentemente se 

põe à Nação Portuguesa”, em que “a evolução de uma sociedade pluricontinental e 

multirracial é perturbada por crescente pressão internacional adversa”, motivada “por 

preconceitos ideológicos, por interesses imperialistas, por solidariedades continentais” e que 

“encontrou nas assembleias constitucionais ou dependentes das Nações Unidas o ambiente 

propício de formação, de ampliação e de aplicação.” 

Refere que as ações militares são de “legítima defesa” perante ataques de “vida e fazendas em 

território português”, numa missão de “assegurar a paz” e não de “fazer a guerra” e que não 

se pode “deixar de proteger populações cuja vontade é permanecerem portuguesas, nem 

deixar de preservar uma obra de civilização erguida e mantida por obra e graça de Portugal e 

que só com Portugal subsistirá.” 

Retomando um resumo que fizera da viagem realizada a África, em abril de 1969, considera 

como pontos fundamentais da política ultramarina “a autonomia progressiva do governo das 

províncias de acordo, segundo a Constituição, com o respetivo estado de desenvolvimento e 

os seus recursos próprios, [a] participação crescente das populações nas estruturas políticas e 

administrativas; [o] fomento dos territórios com ampla abertura à iniciativa, à técnica, ao 

capital de todos os países sob a única condição de se proporem valorizar a terra e a gente, e 

não explorá-las.” 

A política ultramarina a prosseguir é a “de defender energicamente em todos os campos a 

integridade de Portugal aquém e além-mar”, independentemente do seu custo financeiro, pois  

“quando estão em causa vidas e bens de milhares ou milhões de portugueses e a integridade 

do território nacional, é isso que conta em primeiro lugar”, mesmo “que a defesa implique 

sacrifícios”. 

Marcelo Caetano refere que as populações, “salvo o luto que entristeceu tantas famílias”, não 

tiveram até à data sofrimentos comparáveis aos verificados nas grandes guerras e que 

também as finanças públicas não se ressentiram da política ultramarina: 

“Continua o orçamento equilibrado, não se excedeu na carga fiscal um limite modesto, a dívida 

pública continua a estar muito aquém das nossas possibilidades de crédito. 
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Se sofremos inflação, são a Europa e a América as causas dela, não a África.” 

De acordo com o Presidente do Conselho, nada se deixou de fazer em virtude da defesa de 

África, numa época que caracteriza como de desenvolvimento na economia, da educação e da 

segurança social, e vai mais além: 

“Dir-se-ia que a defesa do ultramar, em vez de travão, tem sido um estímulo para o 

desenvolvimento nacional. 

Não será por falta de dinheiro que nos renderemos: ponto é que para resistir não haja falta de 

vontade.” 

Nas sessões seguintes, a Assembleia Nacional debate uma proposta de moção de apoio à 

política ultramarina do Governo, apresentada pelo Presidente da Comissão do Ultramar, Neto 

Miranda. 

Aníbal de Oliveira afirma que “entrar em negociações com os grupos de bandoleiros, ou para 

criar novos tipos de Governo em cada província ultramarina, não teria outro resultado que não 

fosse o próximo abandono do ultramar”, na convicção de não haver “a mínima dúvida de que 

as populações do ultramar querem continuar portuguesas, tão portuguesas como os maiores e 

melhores portugueses do território metropolitano”. 

Depois de defender a necessidade de melhor armamento para as forças armadas, a 

reestruturação das indústrias militares, a coordenação de meios humanos e materiais e a 

criação de “unidades militares de naturais”, Roboredo e Silva afirma: 

“A mim, por exemplo, não me repugnava, antes pelo contrário, se os chefes terroristas em 

qualquer província das martirizadas, diretamente ou por interposta entidade, viessem solicitar 

um cessar-fogo, passe o termo, e a integração na nossa sociedade multirracial, dentro da 

portugalidade que exigimos, a mim não me repugnava, repito, pactuar nessas condições, 

porque tal não constituía qualquer abdicação. Esta é uma situação que se me afigura poder 

algum dia surgir, se o progresso socioeconómico das populações se fizer o mais 

aceleradamente possível, incluindo a sua real participação na administração local, e se uma 

autonomia bem progressiva e bem veloz forem um facto. Isto sem esquecer que «o tempo é 

um material imprescindível para construir solidamente qualquer obra humana». Mas esse 

tempo, que cautelosamente temos de prever menos extenso do que desejávamos, tem de ser 

conseguido numa posição de força, para permitir soluções políticas porventura necessárias.” 

A discussão prossegue no dia 7 de março, com várias intervenções alinhadas na defesa da 

“unidade da Nação” nas diferentes “parcelas multirraciais” que constituem Portugal. Como 

condição da autonomia prevista constitucionalmente, é referida a necessidade do 

desenvolvimento social, cultural e económico das populações. 

Homem de Melo argumenta, no entanto, que as declarações do Presidente do Conselho não 

bastam, sendo necessário querer e saber “galvanizar a vontade e as energias do povo 

português”, num momento “cuja gravidade e alcance seria erro tentar esconder”: 

“Que a aprovação unânime – como é de esperar da moção que a Assembleia Nacional se 

propõe votar – não será suficiente. 

O País aguarda, com indesmentível impaciência, a indispensável «chicotada psicológica» que 

proporcione a nova arrancada política que permita concretizar os princípios enunciados e os 

propósitos de ação que as declarações encerram. 
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(…) 

O voto que é pedido à Assembleia Nacional – e que não há de ser regateado – só poderá ter 

significado pleno e válido se o País sentir que valerá a pena continuar. 

Por mim, continuarei, convicto, como estou, de que, Marcelo Caetano quererá e saberá – uma 

vez mais – galvanizar a vontade e as energias do povo português.” 

Mas será a intervenção de Mota Amaral a provocar a maior agitação no Hemiciclo, referindo o 

pedido do Presidente do Conselho para se realizar na Assembleia Nacional um debate em 

torno da questão ultramarina e reforçando o princípio apresentado por Marcelo Caetano de 

uma “autonomia progressiva e participada do ultramar”. 

Ao referir que Portugal está numa guerra que se pode perder e que a questão é política, Mota 

Amaral é interrompido por Casal-Ribeiro e Henrique Tenreiro – “Já ouvi isto…”, “Também já 

ouvi…” – numa alusão às teses defendidas por Spínola no livro Portugal e o futuro. 

Comentários que voltam a surgir quando Mota Amaral salienta como a “autonomia 

progressiva e participada do ultramar” está longe do “conteúdo político e ideológico do 

«império colonial português» do primeiro período da era salazariana...” e questiona “se a nova 

política ultramarina, iniciada duas ou três décadas mais cedo, antecipando-se ao movimento 

da descolonização, não teria tornado possível garantir pelos séculos fora [a] presença lusíada 

em Goa, poupando-nos do mesmo passo tantas das arrelias e sofrimentos dos últimos e 

conturbados treze anos.” 

Respondendo a Casal-Ribeiro, que afirma que o discurso do orador tem “umas certas 

parecenças com alguma coisa que eu li há pouco tempo...”, Mota Amaral provoca os risos da 

Assembleia: “Isto é como nos filmes, qualquer semelhança é pura coincidência...” 

Critica ainda ao caráter vago da redação da moção ao enunciar o “apoio à política do Governo 

[...], em particular no que respeita à defesa e valorização do ultramar” e mantém a sua 

posição: 

“Se a gravidade da situação na metrópole e nos outros territórios portugueses chega ao ponto 

de o Chefe do Governo ter de vir pedir a esta Assembleia – facto, julgo eu, sem precedentes na 

vigência da Constituição de 1933 – um voto de confirmação da sua política ultramarina, não 

podemos nós fugir às responsabilidades que nos cabem como representantes da Nação. A 

Assembleia Nacional tem, pois, de manifestar-se claramente e sem tibiezas a favor da 

autonomia progressiva e participada do ultramar. E olhando para o futuro, corajosamente, 

deve exortar o Governo a acelerar as soluções políticas, promovendo sem descanso a 

participação dos naturais dos territórios ultramarinos na sua administração e no governo local 

e introduzindo as reformas legislativas que o evoluir tão rápido, nalguns casos explosivo, da 

situação económico-social desses territórios inequivocamente impuser.” 

Ao afirmar não ser “inglório lutar e porventura morrer para criar novos países se assim no 

futuro, quando o futuro o disser, tal vier a acontecer”, Mota Amaral volta a enfrentar Casal-

Ribeiro: 

 “O Sr. Casal-Ribeiro: – Mas V. Exa. refere-se à formação de novos países? 

O Orador [Mota Amaral]: – Foi exatamente disso que eu falei. 

O Sr. Casal-Ribeiro: – Ai! Sr. Deputado, como está! 
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O Orador: – Estou bem. Muito obrigado! 

O Sr. Casal-Ribeiro: – Parece-me que está bastante mal e a precisar de médico. 

O Orador: – Se acaso assim fosse, não faltam médicos na sala.” 

Momentos depois, novo embate do Deputado Casal-Ribeiro: 

“Eu bem sei que V Exa. é muito novo. Ó Sr. Deputado, desculpe, que idade tem? 

O Orador [Mota Amaral]: – Tenho trinta anos. 

O Sr. Casal-Ribeiro: – O Sr. Deputado fez serviço militar? 

O Orador: – Cumpri todas as minhas obrigações militares, Sr. Deputado. 

O Sr. Casal-Ribeiro: – E o Sr. Deputado foi à África? 

O Orador: – Não estive na África. 

O Sr. Casal-Ribeiro: – Ai que pena! Ai que pena!” 

No dia seguinte, continua o debate sobre a moção de apoio à política ultramarina do Governo, 

que é aprovada por unanimidade, conforme descrito pelo Presidente da Assembleia Nacional: 

“Não notei que alguém ficasse sentado, a não ser o Presidente, a quem o Regimento inibe de 

votar, mas enquanto VV. Exa. estavam de pé nas suas pessoas e, decerto, também nas suas 

almas, pelo menos a alma do Presidente também estava de pé.” 

No dia 14 de março, realiza-se no Palácio de São Bento uma cerimónia de apoio à política 

ultramarina pelos generais, que ficariam conhecidos como “Brigada do reumático”, em que 

Marcelo Caetano afirma que “o país está seguro de que conta com as suas forças armadas”. 

Ausentes da cerimónia, Costa Gomes e António de Spínola são exonerados dos cargos de, 

respetivamente, Chefe e Vice-Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas. O Governo 

procede também a uma remodelação ministerial. 

Dois dias depois, tem lugar uma tentativa de golpe de Estado, protagonizada pelo Regimento 

de Infantaria n.º 5 das Caldas da Rainha, que avança sobre Lisboa. Sem a adesão de outras 

unidades militares, os revoltosos são obrigados a recuar, regressando ao quartel onde 

acabariam por se render. Do Golpe das Caldas, resultaram cerca de 200 detenções. Sobre os 

acontecimentos, o comunicado da Secretaria de Estado de Informação terminava com a 

seguinte frase: 

“Reina a ordem em todo o País.” 

Na sessão de 19 de março de 1974, o Deputado Albino dos Reis condena o movimento 

“subversivo, de insubordinação e de rebeldia”, a partir das Caldas da Rainha, “povoação com 

população pacífica, progressiva e laboriosa, onde poderia pressentir-se o aroma místico das 

rosas da Rainha Santa Isabel, transmitido a outra rainha que não foi canonizada, mas era santa, 

que fundou as Misericórdias portuguesas.” 

Prossegue na defesa do regime e da política ultramarina do Governo, confiante “na ordem 

reinante em todo o país”: 

“Dizem os filósofos que não há nada tão mau que não tenha a sua coisa de bom. E até neste 

caso isso se verifica, porque permitiu-nos e permitirá ao País constatar que em nenhum dos 
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ramos das forças armadas, em nenhum ponto do País, houve qualquer eco que traduzisse 

simpatia, compromisso, cumplicidade com esse movimento. Isso é para nós, meus senhores, 

motivo de confiarmos no caminho da política ultramarina que temos prosseguido, depois da 

definição imperiosa de Salazar em 1961. É esse caminho que pode conduzir-nos ao triunfo da 

nossa causa, ao triunfo do nosso direito, à preservação da nossa unidade através de todos os 

continentes.” 

Os debates da Assembleia Nacional que se seguem no mês seguinte, versando temas como 

criação de secções cíveis e criminais nas relações, a transplantação de tecidos em órgãos de 

pessoas vivas, o plano estadual de habitação e urbanismo para os Estados de Angola e 

Moçambique ou a formação profissional agrícola, não refletem já a questão do Ultramar. 

Exceção, no entanto, para Henrique Tenreiro, que, na véspera da queda do regime, defende, 

pela última vez na Assembleia Nacional, a política ultramarina do Governo: 

“A presença de Portugal, ontem e hoje, em África e a situação privilegiada das ilhas de Cabo 

Verde, da Guiné e de Angola têm constituído sempre um forte obstáculo à expansão 

imperialista de certas nações e impedido a perturbação da paz social de outros países, que 

nem sequer pensam no perigo de desagregação e nas crises internas que daí lhe podem advir. 

Há, pois, necessidade absoluta de uma esclarecida e atuante compreensão para com a nossa 

política ultramarina, que visa a continuidade de uma paz duradoira nos territórios africanos e 

assenta em princípios de amizade, desenvolvimento e progresso social entre os povos.” 

Anteriormente, a 28 de março, na última emissão do programa televisivo “Conversa em 

família”, Marcelo Caetano estabelecera como condição para a solução da questão do Ultramar 

que “a África portuguesa continue a ter a alma portuguesa e que nela prossiga a vida e a obra 

de quantos se honram e orgulham de portugueses ser!” (Diário de Notícias, 29 de março de 

1974, p. 7). 

No dia 25 de Abril de 1974, o Movimento das Forças Armadas punha fim ao regime ditatorial 

do Estado Novo e à Assembleia Nacional, dando origem ao processo de descolonização e de 

independência das antigas colónias. Curiosamente, a Assembleia reuniria ainda no dia da 

Revolução, conforme se lê no sumário do Diário das Sessões: 

“Tendo respondido à chamada 49 Srs. Deputados, número insuficiente para a Assembleia 

funcionar em período de antes da ordem do dia, o Sr. Presidente, depois de marcar sessão 

para o dia seguinte com a mesma ordem do dia, declarou encerrada a sessão às 15 horas e 43 

minutos.” 

No dia seguinte, é publicado um despacho do Presidente da Assembleia Nacional cancelando a 

convocação da reunião de dia 26 de abril. 

 

Teresa Fonseca 
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