
Um balanço

Ana Sofia Ferreira
João Madeira 
Pau Casanellas
(coord.)



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Violência política no século XX 
Um balanço 

 
 
 
 
 
 
 

Ana Sofia FERREIRA 
João MADEIRA 

Pau CASANELLAS 
(coord.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lisboa 
Instituto de História Contemporânea 

2017 
  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografia da capa: 
“Na Rotunda da Avenida, a heroína Amélia Santos”. [S.l.]: [s.n.], 1910. Postal comemorativo 
da implantação da República Portuguesa. Por detrás da barricada, grupo de revolucionários 
rodeiam Amélia Santos de pistola apontada. 
 
Desenho da capa: 
Mineral Gràfics 
http://mineralgrafics.com/ 
 
Maquetagem: 
L’Apòstrof 
http://apostrof.coop/ 
 
 
 
 
Violência política no século XX. Um balanço 
Ana Sofia FERREIRA, João MADEIRA, Pau CASANELLAS (coord.) 
 
Instituto de História Contemporânea 
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas / Universidade Nova de Lisboa 
 
Lisboa 
Novembro de 2017 
 
ISBN: 978-989-98388-3-3 
 



Violência política no século XX 
 

3 

Índice 
 

 
Introduçaõ ............................................................................................................................................. 7 
 

Reflexões teóricas e metodológicas 
Eduardo González Calleja, “Bellum omnium contra omnes”. Una reflexión  
general sobre el empleo deliberado de la fuerza en los conflictos políticos .................................................. 10 
Patrícia Fernandes, ‘War is peace, freedom is slavery, ignorance is strength’ — O poder violentador  
da palavra ........................................................................................................................................... 32 

Pau Casanellas, Violencia política: entre legitimidad y legalidad. “Terrorismo” y estigmatización  
de la contestación .................................................................................................................................. 41 

Xabier Insausti, Sobre la violencia: Schmitt, Benjamin y Agamben .................................................... 47 

 
Memória: as marcas da violência 
Gilberto Calil, Revisionismo e embates em torno da memória: a abordagem  
de Elio Gaspari sobre a repressão e a resistência à ditadura brasileira ................................................... 56 

Paula Godinho, Memórias de pedra na Galiza e no norte de Portugal: usos do passado  
e o lugar do devir .................................................................................................................................. 70 

Rui Bebiano, Párias ou resistentes? Memória, culpa e silenciamento do Holocausto e do Gulag ........... 82 

 

Representações da violência: cinema, literatura, meios de comunicação  
Carlos Pulpillo Leiva, Luis María de Lojendio, cronista de la Guerra Civil Española ..................... 91 

Igor Barrenetxea Marañón, Cine, cárcel y represión franquista 
en ‘Estrellas que alcanzar’ (2010), de Mikel Rueda .......................................................................... 103 

Iker Arranz, Pessoa, poetry and violence: an impossible dialogue ....................................................... 116 

Juan Andrés García Martín, La crítica al terrorismo en la prensa democrática española durante  
el tardofranquismo y la transición ....................................................................................................... 125 

Luis M. Calvo Salgado, Moisés Prieto, La mediatización del atentado a través  
de tres ejemplos del siglo XX: 1914, 1944 y 1963.............................................................................. 137 

Moisés Prieto, The Swiss TV News and the Francoist Violence (1969-1975) ............................... 165 

 
Pacifismo, antimilitarismo e resistências à guerra 
Albérico Afonso Costa Alho, Violência política do Estado contra os “de baixo”  
no contexto da I Guerra Mundial — Um aviso contra aos opositores à guerra .................................... 183 

Gonçalo Graça, Resistências à instrução militar no escotismo português (1913-1926) ..................... 195 

José Manuel Lopes Cordeiro, A polémica sobre a deserção durante a guerra colonial .................... 209 

Pere Solà Gussinyer, “Means and aims”. Political violence and pacifism in world-wide anarchist  
ranks during the first half of 20th century: anarchism, political and symbolic violence ........................... 223 

 



Violência política no século XX 
 

4 

Portugal: da República ao 25 de Abril 
Ana Sofia Ferreira, 4ª Frente de Combate: a luta armada em Portugal (1970-1974) ..................... 236 

Constantino Piçarra, A violência política em torno da reforma agrária, 1975-1976 ....................... 243 

Luís Farinha, A Noite Sangrenta: crime e castigo. Um desfecho possível para o triénio trágico  
português do pós-guerra ...................................................................................................................... 252 

Márcio José Monteiro Matos, A Organização da Clandestinidade Política do PCP: 
da Ditadura Militar ao 25 de Abril de 1974 .................................................................................... 262 

 
Espaços coloniais: luta armada, repressão, descolonização 
Anabela Silveira, Muito os unia, tanto os separava. O encontro impossível  
entre o MPLA e a UPA: das fundações à guerrilha .......................................................................... 276 

Filipa Sousa Lopes, O silenciar da oposição ao Estado Novo na questão de Goa (1954) ................ 287 

Javier Colodrón, La adaptación del discurso libertario a la nueva realidad postcolonial cubana ........ 298 

 
Entre o “foco” e guerrilha urbana: o modelo latino-americano 
Guillermo Gracia Santos, Transmisión y aceptación del modelo tupamaro en  
las organizaciones armadas europeas ................................................................................................... 310 

Pablo Baisotti, Una amarga experiencia de liberación argentina: el caso de los montoneros ................ 323 

Patricia Calvo González, El M26J y el discurso mediático y propagandístico: un caso de 
justificación pública del ejercicio de violencia ........................................................................................ 335 

 
Tradição autoritária, ditaduras e repressão no Cone Sul 
Abel Guillén Ruiz, El terrorismo de Estado en Uruguay (1968-1985). Una aproximación  
a través de dos casos representativos y una crítica a la situación actual ................................................. 351 

Ana Marília Carneiro, ‘Em câmara lenta’: literatura, testemunho e censura 
na ditadura militar brasileira ............................................................................................................. 363 

Janaína Martins Cordeiro, Coerção e consentimento durante os ‘anos de chumbo’ 
da ditadura no Brasil ......................................................................................................................... 376 

José Vieira da Cruz, Da Lei suplicy ao AI-5: a ditadura brasiliera e a legislação repressiva  
às instituições estudantis, 1964-1968................................................................................................. 385 

Julio Lisandro Cañón Voirin, Conformación de una maquinaria de guerra estatal 
contrarrevolucionaria, Argentina 1955-1973 ..................................................................................... 398 

Lucia Grinberg, Violação de direitos políticos: a repercussão das cassações de mandatos  
parlamentares na grande imprensa (Brasil, 1964) .............................................................................. 412 

Weder Ferreira da Silva, Na antessala do golpe civil-militar: a UDN e o processo de 
desestabilização política brasileira (1945-1964) ................................................................................. 422 

 
À feu et à sang: Europa na primeira metade do século XX 
Alessandro Saluppo, Violence and identity: practices and imaginary constructs  
of destructiveness in Squadrismo ......................................................................................................... 432 



Violência política no século XX 
 

5 

Marcela Lucci, El “otro” como opresor. La influencia de la violencia política española en el  
programa del catalanismo separatista de Buenos Aires. 1910-1940 .................................................... 443 

Matteo Millan, “We are living dreadful times: it is not an agricultural strike, but  
true Bolshevism”. Practices and political cultures of agrarian middle-classes in  
the Po Valley (1900-1921) .............................................................................................................. 456 

Óscar Sainz de la Maza, Ainhoa Campos Posada, Bautismo de fuego: reflexión sobre vieja  
y nueva violencia en la Gran Guerra (1914-1918) ............................................................................ 466 

 
A Segunda República espanhola em guerra: espaços e agentes da violência 
Ainhoa Campos Posada, Vivir y sobrevivir en una ciudad asediada: la justicia  
republicana y el abastecimiento en Madrid durante la Guerra Civil ..................................................... 481 

Jaume Valentines-Álvarez, Tecnologías para sobrevivir la violencia total,  
1936-45. Tragedia de refugios antiaéreos en tres actos, prólogo y cuadro final ...................................... 497 

Óscar Álvarez Gila, Voces contra la Cruzada. Crítica y propaganda sobre la dimensión religiosa  
de la Guerra Civil española desde el exilio vasco en Estados Unidos (1941-1943) ............................. 508 

 
A natureza repressiva do franquismo 
Alejandro Pérez-Olivares, The City of Franco? Concerning Madrid, Public Order 
and Dictatorship’s Repressive Nature ................................................................................................. 519 

Daniel Oviedo Silva, El enemigo a las puertas: porteros, violencia política  
y prácticas acusatorias en la posguerra madrileña ................................................................................ 531 

Enrique Tudela Vázquez, Buscar la vida: violencia política como causa de las migraciones  
interiores en la posguerra española. Granada-Barcelona, 1940-1955 .................................................. 546 

Estefanía Langarita, Responsabilidades políticas y la construcción de la dictadura: represión  
económica y apoyos sociales ................................................................................................................. 557 

Josep Màrius Climent, Los Batallones de Trabajadores en la posguerra y el proceso 
de imposición de una dictadura militar en España. El 27º Batallón Disciplinario 
de Soldados Trabajadores (1940-1942) ............................................................................................. 566 

Juan Carlos García Funes, Trabajos forzados para los prisioneros de guerra: 
estudio del territorio castellano-leonés (1937-1942) ............................................................................. 579 

Miguel Ángel Melero Vargas, “Los abajo firmantes”: deconstrucción de la violencia republicana  
y colaboración en la franquista. Los procesos militares y sus actores ..................................................... 599 

Santiago Vega Sombría, Los orígenes siniestros de la Brigada Político Social .................................. 616 

 

Franquismo e género 
Carmen Guillén, Violencia legal durante el franquismo: prostitución y Patronato de Protección  
a la Mujer. Un estudio de caso de la ciudad de Murcia (1939-1956) ................................................. 629 

Maialen Altuna Etxeberria, La violencia simbólica como base del sistema de 
género franquista. Una aproximación desde el análisis del cuerpo y de la sexualidad ............................ 641 

Maria Eugenia Cruset, Exilios y resistencia: el rol de las mujeres ................................................... 652 

 
  



Violência política no século XX 
 

6 

Legitimidades e impacto da violência política: de 1945 aos nossos dias 
Alejandro Adán Pascual, Roberto López Torrijos, Terrorismo ‘offshore’ (claves empresariales  
en las organizaciones yihadistas) y acciones comunicativas informales en el terrorismo nacionalista ........ 662 

Eloisa Betti, Gendering political violence in early Cold War Italy. The Bologna case ......................... 673 

Mirco Dondi, Murders in post-war northern Italy ........................................................................... 684 

Ottavio D’Addea, Instabilità geopolitica dopo la guerra fredda: la strategia di al-Qaida  
dagli anni novanta agli attacchi dell’11 settembre ................................................................................ 694 

 
O País Basco: da violência à paz 
Álvaro Ramírez Calvo, Repetición, acumulación, ¿solución? Los medios vascos ante la  
disipación de la violencia política ......................................................................................................... 704 

Antonio Rivera Blanco, Javier Gómez Calvo, Siempre se recuerda lo que nunca ocurrió: 
represión franquista y memoria colectiva en el País Vasco ................................................................... 715 

David Vale, ETA y Transición: reflexiones sobre el proceso que condujo a la democracia .................. 727 

Irene Moreno Bibiloni, La coordinadora Gesto por la Paz de Euskal Herria y la visibilización 
de la violencia en el País Vasco: la violencia de persecución .................................................................. 738 

 
 
 
 
  



Violência política no século XX 
 

243 

A violência política em torno da reforma agrária, 1975-1976 
 

Political violence in the land reform, 1975-1976 
 

Constantino Piçarra 
Instituto de História Contemporânea – Universidade Nova de Lisboa 

 
 
1. Introdução 
No seguimento do golpe militar de 25 de Abril de 1974, ou seja, no âmbito do processo 
revolucionário que se desenvolve no país, os sindicatos rurais, a maioria constituídos no 
segundo semestre de 1974, estabelecem negociações com a ALA (Associação Livre de 
Agricultores), organização dos empresários capitalistas1, com vista à assinatura de 
convenções de trabalho que regulamentassem salários, condições de trabalho e garantia de 
emprego. 

Da aplicação destes acordos resultam os primeiros conflitos nos campos do Sul entre 
grandes proprietários e assalariados rurais os quais se vão agudizando à medida que o ano 
de 1974 se aproxima do fim2. 

Num contexto de desemprego rural, perante a pressão dos trabalhadores temporários, os 
sindicatos intensificam, no quadro das cláusulas dos contratos de trabalho assinados, a 
colocação de trabalhadores nas herdades em estado de subaproveitamento3, a que os 
proprietários respondem furtando-se a este encargo, ao mesmo tempo que enveredam pela 
prática de actos de sabotagem económica, o que obriga o governo a intervir nestas 
explorações ao abrigo do DL n.º 660/74, de 25/11/74, nomeando gestor público que, por 
sua vez, as irá gerir em colectivo com os trabalhadores anteriormente colocados pelos 
sindicatos. 

A ALA acolhe sem grande resistência estas intervenções do Estado na grande propriedade 
uma vez que o elemento capitalista dos campos do Sul, defensor do modelo de 
capitalização/intensificação admite, no quadro da conjuntura revolucionária que se vive no 
país, que a resolução do desemprego rural também passe pela colocação de trabalhadores 
nas terras dos proprietários fundiários onde domina o modelo de exploração assente no 
binómio abandono/extensificação. 

No entanto, as repercussões da intervenção do Estado na grande propriedade, de que o 
Monte do Outeiro, na freguesia de Santa Vitória, concelho de Beja, em Janeiro de 1975, é o 
primeiro caso, são enormes, na medida em que criam na consciência dos trabalhadores 
agrícolas temporários a ideia de que só no quadro da expropriação da grande propriedade e 

                                                 
1: A ALA surge logo em 21 de Maio de 1974, em Beja, altura em que apresenta o que chama de “Programa para uma 
reestruturação agrícola”. Constituída pelo elemento capitalista da agricultura dos campos do Sul, esta associação, no novo 
quadro político emergente do 25 de Abril de 1974, aceita “a função social da terra”, propondo medidas destinadas a 
“impedir que haja terras mal exploradas” Cf. Diário do Alentejo, de 27/05/74. A ALA demarca-se, portanto, dos 
interesses dos grandes proprietários fundiários, defendendo uma política capitalista para os campos, aceitando alterações 
na estrutura fundiária desde que tal conduzisse à modernização agrícola e ao aumento da produtividade. 
2: A convenção de trabalho rural para o concelho de Beja, a primeira a ser assinada em todo o Alentejo a seguir ao 25 de 
Abril (19/06/74), é antecedida duma greve rural, de 13 a 19 de Junho, envolvendo trabalhadores agrícolas das freguesias 
de Beja, Beringel, Baleizão, Cabeça Gorda, Mombeja, Neves, Penedo Gordo, Quintos, Salvada, Santa Clara de Louredo, 
Trigaches e S. Brissos. Cf. Diário do Alentejo, de 20/06/74. 
3: Segundo dados colhidos no Arquivo do Sindicato dos Trabalhadores Agrícolas do distrito de Beja são colocados ao 
abrigo do contrato colectivo de trabalho para este distrito, assinado a 29/10/74, como temporários, 574 assalariados 
rurais em Novembro de 1974, 501 em Dezembro do mesmo ano e 242 em Janeiro de 1975. No mesmo período o 
número de assalariados rurais colocados pelo sindicato, como permanentes, é de 587. 
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da realização da reforma agrária é que seria possível conseguir bons salários e trabalho 
certo, o que vai ter tradução nos objectivos de luta dos assalariados rurais que, a partir da 
2.ª Assembleia Distrital do Sindicato dos Trabalhadores Agrícolas do Distrito de Beja, 
realizada a 26 de Janeiro de 1975, passam a reivindicar, pela primeira vez, a realização da 
reforma agrária, ao mesmo tempo que decidem a ida dos trabalhadores desempregados 
para as explorações agrícolas que necessitem de mão-de-obra, dando-se aí início, 
independentemente da vontade dos patrões, aos trabalhos agrícolas imprescindíveis ao 
aumento da produção e, caso os empresários agrícolas não paguem os salários no final da 
semana, os trabalhadores ocupariam as propriedades4.  

 
Quadro I 

Movimento de ocupações de terras nos campos do sul – 1975 
 

Fases do 
Movimento 

De ocupações 

Beja (1) 
Área (ha) 

Évora (2) 
Área (ha) 

Portalegre 
(2) 

Área (ha) 

Beja +Évora 
+ Portalegre 

Área (ha) 

ZIRA (2) 
Área (ha) 

1.ª Fase 
Até 31/07/75 

30.783 53.461 40.144 124.388 
(12,7%) 

152.160 
(13,1%) 

2.ª Fase 
01/08 a 30/09/75 

53.915 213.098 9.910 276.923 
(28,1%) 

313.060 
(27%) 

3.ª Fase 
01/10 a 31/12/75 

233.420 164.232 183.857 581.509 
(59,2%) 

695.307 
(59,1%) 

TOTAL 318.118 430.791 233.911 982.820 
(100%) 

1.160.527 
(100%) 

 
ZIRA: Zona de Intervenção da Reforma Agrária 

Fontes: (1) – Arquivo do Sindicato dos Trabalhadores Agrícolas do distrito de Beja 
(2) – Afonso de Barros, Do Latifúndio à Reforma Agrária – O caso duma freguesia do Baixo Alentejo, Oeiras, Fundação Calouste 

Gulbenkian, 1986, p. 123. 
 
Assim, às explorações agrícolas intervencionadas pelo Estado sucedem-se as ocupações de 
terras protagonizadas pelos trabalhadores agrícolas (Quadro I), processo que não pára com 
a tomada de posse do IV Governo Provisório o qual assume como tarefa sua a realização 
da reforma agrária, pelo que, em 4 de Julho de 1975, numa reunião do Conselho de 
Ministros onde esteve ausente Mário Soares, min istro sem pasta, são aprovadas as leis da 
reforma agrária, as quais prevêem a expropriação da grande propriedade, 
independentemente do modelo económico nela existente5. 

Perante um movimento de ocupações de terras que não cessa, num quadro político onde, 
no Alentejo, o PCP (Partido Comunista Português) só suplanta eleitoralmente o PS 
(Partido Socialista) no distrito de Beja (Quadro II) e em que este partido, juntamente com o 
CDS (Centro Democrata Social) e o PPD (Partido Popular Democrático), opõe a 
legitimidade eleitoral à legitimidade revolucionária, os grandes proprietários agrícolas dos 
campos do Sul, numa exposição dirigida ao ministro da Agricultura, em finais de Junho de 
1975, passam do protesto pelas ocupações à ameaça declarada, referindo que “se não 
houver um sistema de justiça organizada que proteja os legítimos direitos de que somos 
titulares, só nos resta a possibilidade de sermos nós a defendê-los, o que conduzirá a um 
sistema de justiça privada”6. 

                                                 
4: Cf. Diário do Alentejo, de 28/01/75. 
5: Estes instrumentos legais são o DL n.º 406-A/75 que fixa as normas a que deve obedecer a expropriação dos prédios 
rústicos de grande dimensão, o DL n.º 407-A/75 que nacionaliza a grande propriedade beneficiada pelos aproveitamentos 
hidroagrícolas, o DL n.º 407-C/75 que põe fim às coutadas, com excepção das turísticas, o DL. n.º 407-B/75 que passa 
para controle do Estado toda a produção de cortiça amadia extraída ou a extrair na campanha de 1975 e o DL n.º 406-
B/75 que estabelece os requisitos necessários para que o Estado reconheça as novas unidades de produção da reforma 
agrária.  
6: Cf. Diário do Alentejo, de 03/07/75. 
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Quadro II 
Resultado Eleitoral para a Assembleia Constituinte – 1975 

Alentejo (distritos de Beja, Évora e Portalegre) 
 

Distritos 
 

Partidos 

Portalegre Évora Beja 

PS 53.604 52,48% 48.163 37,89% 45.930 35,35% 
PCP 17.920 17,52% 47.123 37,07% 50.341 38,97% 
MDP 04.637 04,53% 09.970 07,84% 07.036 05.45% 
PPD 10.075 09,85% 08.718 06,86% 06.787 05.25% 
CDS 04.040 03,95% 03.586 02,82% 02.821 02.18% 
FSP 01.408 01,38% 01.628 01,28% ----- ----- 
MES 01.320 01,29% ----- ----- 03.267 02,53% 
UDP 01.220 01,19% 01.093 00,86% 01.845 01,43% 

 
Fonte: SGMAI, Pordata. 

 
Concretizando a ameaça, dia 14 de Julho de 1975, tendo como pretexto a entrega dum 
caderno reivindicativo, um grupo de cerca de 250 pessoas, constituído por grandes 
proprietários agrícolas e seus funcionários, dizendo-se membros da APA(Associação de 
Produtores Agrícolas), oriundos dos três distritos do Alentejo, ocupa o Centro Regional de 
Reforma Agrária de Portalegre, instalado em Elvas, tentando impor uma reunião com o 
director, ao mesmo tempo que são rasgados os cartazes aí existentes alusivos ao MFA 
(Movimento das Forças Armadas) e ao processo revolucionário numa atitude provocatória 
e intimidatória7. 

No dia seguinte, perto de Évora, pelas 8.30h, regista-se na herdade Sousa Sé uma 
confrontação armada entre trabalhadores que tentam proceder à conclusão da ocupação 
iniciada em Março de 1975 e doze pessoas afectas ao proprietário, Dr. Manuel Martins de 
Andrade, e da qual resultam dois feridos8. 

Estes acontecimentos marcam uma primeira etapa da violência em torno da reforma 
agrária, a qual é objecto desta comunicação e que termina no final do ano de 1976 com a 
demissão, em 3 de Novembro, de Lopes Cardoso da pasta da Agricultura. 

 
2. Dois casos de violência: a herdade de Cujancas (1975) e os seareiros 
de Coruche (1976) 
Tendo por fonte o jornal “Diário de Lisboa” podem sinalizar-se no período considerado 
quinze incidentes de contornos violentos, dos quais se destacam dois pelo impacto que têm 
quer na zona de intervenção da reforma agrária, quer no país. São os casos da herdade de 
Cujancas, no distrito de Portalegre, em Setembro de 1975, e o dos seareiros de Coruche, 
em Março de 1976 (Quadro III). 

  

                                                                                                                                               
 
7: Cf. Diário do Alentejo, de 21/07/75. 
8: Cf. Diário de Notícias de 16/07/75. 
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Quadro III 
Violência política em torno da reforma agrária, 1975 – 1976 

Incidentes por Distrito 
 

Distrito  
Data 

Beja Évora Portalegre Setúbal Lisboa Santarém Castelo 
Branco 

Total 

Julho/75  1a) 1b)  1c) 1d)  4 
Agosto/75  1e)      1 
Setembro/7
5 

 1f) 1g)    1h) 3 

Outubro/75    1i)    1 
Janeiro/76    1j)    1 
Fevereiro/7
6 

1k)       1 

Março/76      1l)  1 
Abril/76   1m)   1n)  2 
Outubro/76      1o)  1 

Total 1 3 3 2 1 4 1 15 
 

Fonte: Diário de Lisboa, anos de 1975 e 1976 
 
a) Dia 15 de Julho de 1975 dá-se um confronto armado na herdade Sousa Sé, perto de Évora, entre homens armados 
afectos ao proprietário e trabalhadores agrícolas. Cf. Diário de Notícias, de 16/07/75. 
b) Dia 14 de Julho de 1975 um grupo de cerca de 250 pessoas, constituído por proprietários agrícolas e seus homens de 
confiança, ocupa o Centro Regional de Reforma Agrária de Portalegre com sede em Elvas. Cf. Diário de Lisboa, de 
21/07/75. 
c) Manifestantes, com uma base significativa de pequenos e médios agricultores descontentes com a política de preços, 
organizados por grandes proprietários agrícolas e intermediários do sector, tentam dia 28 de Julho de 1975 assaltar a 
Câmara Municipal de Torres Vedras, a delegação do Banco Espírito Santo, onde um dos funcionários participou 
activamente na organização do sindicato rural, e a sede do PCP. Cf. Diário de Lisboa, de 29/07/75. 
d) A propósito duma reunião convocada pelo secretariado da Liga de Pequenos e Médios Agricultores do distrito de 
Santarém, com sede em Alpiarça, para o Grémio da Lavoura de Rio Maior, a ter lugar dia 13 de Julho de 1975, pelas 
16.00h, parte da população de Rio Maior, com base no boato posto a correr de que os comunistas de Alpiarça vinham 
ocupar o Grémio da Lavoura e tirar as terras aos pequenos e médios agricultores, assalta as sedes do PCP e da FSP 
(Frente Socialista Popular), destruindo todo o recheio. Cf. Diário de Lisboa, de 16/07/75. 
e) Em Agosto de 1975 a família Vacas de Carvalho, constituída por pai e mãe e 14 filhos, recebe de caçadeira nas mãos os 
trabalhadores agrícolas que tentam ocupar a herdade da Lobeira situada no concelho de Montemor-o-Novo. Cf. Diário de 
Lisboa, de 05/08/76. 
f) Dia 9 de Setembro de 1975, ao fim da tarde, grandes proprietários agrícolas do Alentejo, que se manifestavam em 
Évora, junto ao Quartel-general, contra as ocupações de terra, entram em confronto físico com contra manifestantes 
exigindo a entrega da terra a quem a trabalha. Os ânimos só serenaram com a intervenção das forças armadas, tendo o 
dirigente do Sindicato dos Trabalhadores Agrícolas de Évora, Filipe Casinhos, sido obrigado a refugiar-se no interior do 
quartel. Cf. Diário de Lisboa, de 10/09/75. 
g) De 14 a 16 de Setembro de 1975 desenvolvem-se no Crato, Gavião e cidade de Portalegre confrontos graves entre 
proprietários agrícolas e assalariados rurais, tendo por base a ocupação da herdade de Cujancas com o gado nela existente, 
propriedade da viúva Valentina Pequito Rebelo, situada perto de Chança, entre o Crato e Ponte-de-Sor. Cf. Diário de 
Lisboa, de 16/09/5, 17/09/75 e 18/09/75. 
h) Dia 12 de Setembro de 1975 grandes proprietários agrícolas forçam a demissão da Comissão Liquidatária do Grémio 
da Lavoura de Idanha-a-Nova, nomeada pelo Governo, e tomam conta das instalações. Cf. Diário de Lisboa, de 
12/09/75. 
i) Dia 26 de Outubro de 1975, depois de um plenário realizado em Alvalade do Sado, constituído por trabalhadores rurais 
e pequenos e médios agricultores, estes ocupam o Grémio da Lavoura de Santiago do Cacem e destituem a Comissão 
liquidatária por esta seguir orientações contrárias aos interesses dos trabalhadores. Durante a madrugada de dia 27 
ocorrem confrontos entre os ocupantes e cerca de duas centenas de proprietários agrícolas que se juntam no local, facto 
que não atinge grandes proporções devido à presença no local de forças do COPCON. Cf. Diário de Lisboa, de 
27/10/75. 
j) Dia 3 de Janeiro de 1976, trabalhadores rurais e pequenos e médios agricultores impedem a realização de um plenário 
de grandes proprietários agrícolas, convocado pela CAP. Foram chamados militares do Regimento de Infantaria de 
Setúbal que ajudaram a dispersar s manifestantes. Cf. Diário de Lisboa, de 08/01/76. 
k) Dia 2 de Fevereiro de 1976 uma força de comandos, constituída por cerca de uma centena de militares e 14 
helicópteros revista as instalações das herdades colectivas de “Aroeira”, “Quinta da Esperança” e “Apariça” nos concelhos 
de Cuba e Beja. Uma nota do Estado-maior do Exército refere que os militares procuravam campos de treino de 
guerrilha. Cf. Diário de Lisboa, de 03/02/76. 
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l) De 9 a 11 de Março de 1976 ocorrem acontecimentos graves e violentos em Coruche. Delegados sindicais dos rurais 
são agredidos com paus e pedras, a delegação de Coruche do Centro Regional de Reforma Agrária de Santarém é 
ocupado por proprietários agrícolas e seareiros e um grupo de trabalhadores agrícolas é cercado e agredido na herdade 
dos Fidalgos sob a ameaça de armas de fogo por homens da CAP. Cf. Diário do Alentejo, de 11/03/76. 
m) Dia 4 de Abril de 1976, em S. Salvador de Aramanha, concelho de Marvão, dão-se confrontos físicos entre 
proprietários agrícolas organizados na CAP, que pretendem realizar um plenário que não se vem a efectuar, e 
trabalhadores agrícolas, o que origina a intervenção militares de Estremoz, Elvas e Portalegre, comandados pelo 
Brigadeiro Pezarat Correia. Cf. Diário de Lisboa, de 05/04/76. 
n) Dia 26 de Abril de 1976 o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Agrícolas de Santarém, Jerónimo Bom, é 
agredido por homens da CAP quando saía da delegação de Coruche do Centro Regional da Reforma Agrária. Cf. Diário 
de Lisboa, de 27/04/76 de 1974. 
o) Dia 10 de Outubro de 1976 um técnico do IRA (Instituto de Reorganização Agrária), de Évora, é violentamente 
agredido num comício da CAP. Cf. Diário de Lisboa, de 11/10/76. 
 

2.1. Herdade de Cujancas 
No rescaldo dos acontecimentos ligados à ocupação do Centro Regional de Reforma 
Agrária em Elvas e do confronto armado na herdade de Sousa Sé, o Governo responde de 
imediato fazendo deslocar a estas duas cidades alentejanas o ministro da Agricultura, 
Fernando Oliveira Baptista, onde este anuncia uma proposta de lei elaborada pelo seu 
ministério, segundo a qual a oposição armada dos proprietários agrícolas à concretização da 
reforma agrária implicaria a expropriação total das suas terras sem indemnização. Seja pela 
reacção pronta do Governo, seja pelo atraso na publicação das leis da reforma agrária, o 
que só acontece em 11 de Agosto de 1975, já na vigência do V Governo Provisório, o 
segundo incidente violento só surge, ainda este mês, quando a família Vacas de Carvalho, 
empunhando espingardas caçadeiras, tenta opor-se à herdade da Lobeira no concelho de 
Montemor-o-Novo, distrito de Évora. 

Apesar da amplitude do movimento de ocupações durante o mês de Agosto de 1975, a 
violência só regressa à zona da reforma agrária, em Setembro, num quadro político em que 
é previsível um resvalar do país para a direita com a queda do V Governo Provisório. 

Neste contexto, tendo por palco o distrito de Portalegre e relacionado com a ocupação da 
herdade de Cujancas, propriedade da viúva Valentina Pequito Rebelo, com ligações 
familiares à família Hipólito Raposo, situada perto de Chança, entre o Crato e Ponte-de-
Sor, desenvolvem-se, com início a 14 de Setembro, acontecimentos de grande violência 
com enorme repercussão quer nos Campos do Sul, quer no país. 

Dia 14 de Setembro, domingo, na feira do Crato, populares do Gavião, sede da casa 
Rebelo, propriedade da viúva Pequito Rebelo, empresários agrícolas do distrito de 
Portalegre e intermediários de gado agridem violentamente membros da comissão de 
trabalhadores da herdade de Cujancas que tinham vindo à feira vender 30 reses das 103 
existentes na herdade aquando a ocupação. 

Posteriormente a este incidente os agressores transportam os animais para o Gavião, 
entregando-os à viúva Pequito Rebelo que, por sua vez, os oferece à Santa Casa da 
Misericórdia local e ao povo desta localidade. Os animais são, no entanto, na madrugada de 
dia 15, transportados para o quartel do batalhão de caçadores de Portalegre por militares 
deste regimento a que se juntam outros vindos de Évora e Estremoz os quais confluem na 
localidade do Gavião no final do dia 14 com o objectivo de evitarem confrontos violentos. 
Mais tarde, no quartel de Caçadores, em Portalegre, juntam-se as restantes 73 cabeças de 
gado de Cujancas. 

Dia 15, habitantes do Gavião e grandes proprietários da região concentram-se em 
Portalegre junto do Governo Civil exigindo a demissão do representante do Governo, 
acusado de fomentar as ocupações, e a ida dos animais para o Gavião. Os manifestantes 
aprovam ainda uma moção onde a dado passo se refere que “o povo do distrito de 
Portalegre não concorda nem quer a ocupação indiscriminada de propriedades como tem 
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estado a ser feito e exige a desocupação das que estão ocupadas ilegalmente até que seja 
discutida e aprovada uma reforma agrária feita em termos justos e não aquela que está 
legislada”9. 

Dia 16 afluem à cidade de Portalegre trabalhadores rurais de todo o Alentejo com o 
objectivo de transportarem o gado do quartel desta cidade para a herdade de Cujancas. Em 
simultâneo chegam também a Portalegre agricultores de vários pontos do país com o 
objectivo de evitarem o transporte do gado. Desta tensão resultam confrontos graves com 
dois feridos a darem entrada nos hospitais de Lisboa. 

Dia 17 o Brigadeiro Pezarat Correia, Comandante da Região Militar Sul, ratifica a decisão 
do Governador Civil de Portalegre e que foi a de entregar as cabeças de gado à comissão de 
trabalhadores de Cujancas, precisamente no dia em que decorre uma paralisação geral de 
trabalho agrícola em todo o Alentejo em defesa da reforma agrária, convocada pelos 
sindicatos agrícolas e ligas de pequenos e médios agricultores, com concentrações e 
manifestações nas capitais de distrito. 

Aos acontecimentos de Portalegre acabados de relatar, os quais configuram a primeira 
grande investida dos grandes proprietários agrícolas contra a reforma agrária, tal como esta 
está a desenvolver-se no terreno, não é estranho o facto de neste distrito o peso eleitoral do 
PCP ser reduzido (17,5% de votos, contra 53,6% do PS) e a débil organização dos 
trabalhadores rurais, realidade bem expressa nos 9.910 hectares de terra ocupada de 1 de 
Agosto a 30 de Setembro de 1975 enquanto em todo o Alentejo, no mesmo período, são 
ocupados 276.923 hectares, ou seja, 28,1% do total da terra controlada pelos trabalhadores. 

Expressão desta correlação de forças desfavorável às ocupações de terras, aceites e 
legitimadas pelo poder oriundo da revolução, são as palavras de ordem — “Deve ser o 
voto a mandar” e “respeite-se a vontade popular”, gritadas pela população de Gavião onde 
o PS obtém 62% dos votos. Palavras de ordem estas que se encontram em linha com as 
intervenções do deputado do PS por Portalegre, Miranda Calha, que na Constituinte, 
referindo-se ao seu distrito, fala de ocupações anárquicas e selvagens promovidas pelo 
Conselho Regional de Reforma Agrária onde não se poupam as pequenas propriedades 
bem aproveitadas, pelo que é preciso que o país siga rumo ao socialismo por via 
democrática que a maioria do povo escolheu através do voto10.  

Os confrontos até aqui referidos são a expressão duma oposição declarada a uma reforma 
agrária antilatifundista e anticapitalista. Já não se trata apenas de ocupar ou expropriar a 
grande propriedade subaproveitada, pelo que a ALA entra num processo de pulverização 
surgindo dos seus escombros a efémera APA, anunciando o que virá ser a CAP 
(Confederação de Agricultores de Portugal), uma espécie de frente nacional de todos 
aqueles que se opõem a quaisquer medidas que ponham em causa a estrutura fundiária do 
país e, por conseguinte, a grande propriedade. 

 
2.2. Os seareiros de Coruche 
A alteração da correlação de forças político-militar que em Setembro de 1975 leva à 
constituição do VI Governo Provisório e à tomada de posse duma nova equipa no 
ministério da Agricultura, chefiada por Lopes Cardoso, militante do PS, vai traduzir-se em 
alterações na política agrária até então seguida para os campos do Sul, o que tem 
implicações directas no agudizar dos conflitos sociais em toda a zona de intervenção da 
reforma agrária. 

                                                 
9: Cf. Diário de Lisboa, de 16/09/75. 
10: Ver intervenções de Miranda Calha nas sessões da Assembleia Constituinte de 08/08/75, 19/08/75, 16/09/75 e 
02/10/75. 
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Com efeito, a admissibilidade de serem eleitos para a direcção das cooperativas agrícolas 
indivíduos implicados com o Estado Novo; as mudanças nas chefias dos Centros Regionais 
de Reforma Agrária, com o regresso ao aparelho técnico do ministério da agricultura dos 
representantes do capitalismo agrário que dominavam a Secretaria de Estado da Agricultura 
durante o marcelismo; o alargamento do direito de reserva a todos os proprietários 
agrícolas, independentemente de trabalharem directamente a terra e dela dependerem ou 
não para a sua subsistência e da sua família; a entrega das primeiras vinte e oito reservas; a 
dramatização em torno das terras ilegalmente ocupadas, que conduziu à criação duma 
comissão de análise, que veio a concluir que 16.800 hectares tinham sido ocupados sem 
enquadramento legal, ou seja, menos de 1,5% do total d área ocupada e, sobretudo, a 
tentativa de implantação duma outra arquitectura de reforma agrária, defendida pelo PS e 
protagonizada por Lopes Cardoso a partir do ministério da Agricultura, traduzida na 
constituição de um forte sector cooperativo influenciado pelo PS a partir de cisões 
produzidas nas Unidades Colectivas de Produção, entretanto constituídas, gera uma 
enorme tensão nos campos do Sul, a qual ao longo do ano de 1976 e anos seguintes evolui 
para formas diversas de violência. 

E bem se pode dizer que esta violência é a expressão bem evidente da luta que no Alentejo 
opõe os vencedores do 25 de Novembro de 1975 ao movimento social dos assalariados 
rurais e às forças políticas que com ele se identificam que no período revolucionário 
subsequente a Abril de 1974 conduziram à criação de novas formas de poder e de relações 
económicas e sociais onde a reforma agrária surge como uma das mais importantes e 
emblemáticas. 

No entanto, e apesar de todas estas cedências àqueles que se opõem a quaisquer alterações 
na estrutura fundiária do país, o que se faz com a continuação da legalização da terra 
ocupada pelos trabalhadores, através da publicação de portarias expropriadoras, as tensões 
sociais nos campos do Sul não cessam ou diminuem. 

Reunidos em Rio Maior, em 14 de Dezembro de 1975, os grandes proprietários pedem a 
suspensão das leis da reforma agrária por entre críticas a Lopes Cardoso e aprovam os 
estatutos da CAP que se legalizará em 26 de Janeiro de 1976. 

Tendo agora por reivindicação central a suspensão da reforma agrária, os grandes 
agricultores organizados na CAP, cuja influência se alarga aos pequenos e médios 
produtores, fazem regressar a violência aos campos do Sul. 

No novo quadro político-militar decorrente do 25 de Novembro de 1975 o confronto de 
maior gravidade ocorre em Coruche, no início de Abril de 1976, o qual tem por base um 
diferendo entre seareiros e UCPs (Unidades Colectivas de Produção). 

Os seareiros, influenciados pela CAP, reivindicam terra das UCPs para a realização das suas 
searas, ou seja, a terra que cultivavam sazonalmente antes das ocupações. As herdades 
colectivas mostram-se contrárias em aceder a esta reivindicação porque dizem que isso 
aumentará o desemprego rural e lhes trará dificuldades económicas. Em contrapartida 
apresentam como solução a entrega de 7.000 hectares de terra nacionalizada aos seareiros, 
mas ainda nas mãos dos ex-proprietários, resolvendo-se assim o problema daqueles 
produtores. 

Chamando a si os seareiros e fazendo suas as reivindicações destes, numa orientação de 
afrontamento com as unidades de produção da reforma agrária, alguns proprietários 
agrícolas organizados na CAP, juntamente com um grupo de grandes seareiros, dia 9 de 
Março de 1976, atacam com paus e pedras, havendo mesmo um tiro de pistola, um grupo 
de delegados sindicais que vêm a sair da delegação de Coruche do Centro Regional de 
Reforma Agrária de Santarém onde tinham estado em reunião. No mesmo dia, na herdade 
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dos Fidalgos, um grupo de assalariados rurais que para aí se tinha deslocado a fim de 
participar numa reunião é cercado e agredido por homens da CAP empunhando 10 
caçadeiras e duas carabinas, segundo depoimento do delegado sindical, Domingos Martins, 
que sendo interveniente nos acontecimentos é obrigado a fugir debaixo de fogo.  

No seguimento destes incidentes, dia 11 de Março, a delegação de Coruche do Centro 
Regional de Reforma Agrária é ocupada por proprietários agrícolas e grandes seareiros 
ligados à CAP, os quais se apropriam da documentação aí existente, impedindo os 
funcionários de entrarem nas instalações. No dia seguinte, 12 de Março, por ordem do 
Primeiro-Ministro é selada a delegação de Coruche do Centro Regional de Reforma 
Agrária, enquanto uma paralisação de trabalho rural acontecia no distrito de Santarém, 
convocada pelo sindicato agrícola e pela liga dos pequenos e médios agricultores11. 

Ao contrário de Cujancas aqui o conflito não é resolvido a favor dos trabalhadores da 
reforma agrária,com o Ministério da Agricultura a obrigar as UCPs a entregarem terra aos 
seareiros, enquanto na mesma região 7.000 hectares de terra nacionalizada pelo Estado 
continua a ser gerida pelos proprietários, não chegando a ser explorada por outros que não 
estes.  

A este incidente de Coruche outros se sucedem nos campos do Sul, marcados pela ofensiva 
dos grandes proprietários agrícolas contra a reforma agrária, o que resultará na demissão de 
Lopes Cardoso, no final do ano de 1976, de ministro da Agricultura e a sua substituição 
por António Barreto, facto que não diminui a violência nos campos do Sul, agora 
protagonizada pela GNR (Guarda Nacional Republicana), enquanto força repressiva do 
Estado ao serviço da aplicação do direito de reserva dos proprietários agrícolas nas terras 
ocupadas e expropriadas. 

 
3. Conclusão 
Apesar da tensão existente nos campos do Sul a partir do Verão de 1974, com a assinatura 
das primeiras convenções de trabalho rural e a aplicação das cláusulas nelas constantes 
relacionadas com a garantia de emprego, não se conhecem episódios de violência política 
com significado até ao Verão do ano seguinte, com a excepção do chamado “caso José 
Diogo” que tem contornos muito específicos12. 

Embora o conflito entre assalariados rurais e empresários agrícolas se mantenha tenso até 
ao 11 de Março de 1975, tendo como centro da discórdia a questão do emprego, a violência 
não surge de forma declarada neste período, salvo num caso ou outro de que é exemplo a 
que ocorre na exploração agrícola Donas Marias, situada no concelho de Moura, onde, a 27 
de Janeiro de 1975, o rendeiro, sob ameaça de duas espingardas de caça, é impedido de 
levar um rebanho de ovelhas por 45 trabalhadores rurais que aí se encontravam colocados 
ao abrigo do contrato colectivo de trabalho para o distrito de Beja e que há algum tempo 
que não recebiam salário. 

A 11 de Março de 1975 o país vira à esquerda. Constitui-se o Conselho da Revolução e a 26 
do mesmo mês toma posse o IV Governo Provisório. A 15 de Abril, no anexo III às bases 
gerais dos programas de medidas económicas de emergência, publicado no DL n.º 203-

                                                 
11: Cf. Diário de Lisboa, de 11/03/76, 12/03/76, 13/03/76, 02/04/76, 05/04/76 e 09/04/76. 
12: Uma semana depois de ter sido despedido por Columbano Líbano Monteiro, Veterinário, proprietário agrícola e ex-
presidente da Câmara Municipal de Castro Verde nos anos 40 e 50, José Diogo, tractorista, dia 30 de Setembro de 1974, 
desloca-se a casa de Columbano para lhe pedir que o readmita. No âmbito da discussão que a seguir se desenvolve o ex-
presidente de Câmara do salazarismo é esfaqueado, vindo mais tarde a falecer, e José Diogo dá entrada na prisão de Beja 
onde aguarda julgamento. Este caso vai ter uma enorme repercussão mediática, de que é exemplo o documentário feito 
sobre o caso pelo realizador Luís Galvão Teles. 
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C/75, são anunciadas as iniciativas legislativas de concretização da reforma agrária, que são 
aprovadas no Conselho de Ministros de 4 de Julho, mas só publicadas a 11 de Agosto. 

Entretanto, neste quadro político, dá-se uma vaga de ocupações, no âmbito da qual até 31 
de Julho passam, no Alentejo, para controlo dos assalariados rurais 124.388 hectares de 
terra, 12,7% do total ocupado neste território até final do ano. 

Perante esta iniciativa dos trabalhadores, que vai materializando a reforma agrária, a ALA 
entra em processo de esboroamento, surgindo dos seus escombros a APA no seio da qual 
o sector capitalista dos campos do Sul se alia aos elementos mais conservadores dos 
proprietários fundiários e aos grandes intermediários num movimento que, anunciando o 
que será a CAP, se dispõe, através de milícias armadas, defender a propriedade da terra. 

Assim, por todo o mês de Julho de 1975 ocorrem várias manifestações de violência que vão 
desde actos de intimidação dos trabalhadores, como o que acontece a 9 de Julho, no 
concelho de Odemira, com a expulsão de 14 assalariados rurais que se encontravam a 
trabalhar na herdade ocupada do Parral, por um grupo de 60 agricultores, até aos 
acontecimentos mais violentos na herdade de Sousa Sé, perto de Évora. 

Apesar da política de cedência aos grandes proprietários agrícolas desenvolvida pelo VI 
Governo Provisório, a violência latente e declarada não desaparece dos campos do Sul, 
reforçando-se após o 25 de Novembro de 1975 quando dos escombros da ALA, que a 
APA é uma manifestação, surge a CAP, espécie de frente nacional conservadora apostada 
em pôr fim à reforma agrária.  

De facto, com a CAP, que ganha cada vez mais base social de apoio junto dos pequenos e 
médios produtores, a pedir insistentemente a demissão de Lopes Cardoso de ministro da 
Agricultura, durante o ano de 1976 a violência política alastra nos campos do Sul, para se 
instalar de forma continuada depois da tomada de posse de António Barreto na pasta da 
Agricultura do I Governo Constitucional, no quadro das desocupações decorrentes da 
aplicação do direito de reserva, de que o caso do Monte da Ribeira, no concelho de Cuba, 
distrito de Beja, é um bom exemplo, onde a 16 de Dezembro de 1976, no quadro da 
entrega de uma reserva considerada ilegal pelos trabalhadores, são presos os dirigentes do 
Sindicato dos Trabalhadores Agrícolas do Distrito de Beja, Luzia Carrasco Veredas e José 
Godinho Tagarroso. 

 
  
  




