
ABRIL EM MAIO – DO GOLPE À REVOLUÇÃO
Diário de Lisboa, 1 de maio de 1974. AFMS.



O golpe militar de 25 de Abril de 1974 esgotara-se  
num dia. Em resultado da adesão popular e de  
uma explosão social sem paralelo na história 
portuguesa, abre-se um processo revolucionário.

À esquerda: Os lisboetas acorrem à tomada  
da PIDE. 26 de abril de 1974. AFMS.

À direita: A Revolução de 25 de Abril de 1974: 
manifestação de populares no Rossio, Lisboa. 
AFMS.



Depois da torrente humana do 1.º de Maio forja-se 
um movimento popular reivindicativo de norte a sul 
do país, abarcando todos os setores da sociedade, 
que se organiza em órgãos próprios como as 
comissões de moradores ou de trabalhadores.

À esquerda: “O Povo na Praça do Comércio”.  
25 de abril de 1974. ANTT.

À direita: Lisboa. Manifestação do 1.º de Maio 
de 1974. ANTT. AFMS.



É um movimento revolucionário que toma a 
iniciativa e contribui para as primeiras conquistas 
impostas ao novo poder, antes da sua própria 
consagração legislativa, como a libertação de todos  
os presos políticos ou a extinção da PIDE/DGS.

À esquerda: População aguarda libertação  
dos presos junto à Fortaleza de Peniche.   
26 de abril de 1974. Luís Correia Peixoto. 
Museu Municipal de Peniche.

À direita: 25 de abril de 1974: prisão de um 
agente da PIDE. AFMS.



Nos bairros urbanos arranca o movimento 
de moradores e registam-se, ainda em abril, 
as primeiras ocupações de casas que serão 
legalizadas pela Junta de Salvação Nacional  
na sequência de uma manifestação em Belém  
no início de maio.

À esquerda: Coleção Alves Costa. Centro  
de Documentação 25 de Abril – Universidade 
de Coimbra.

À direita: Diário de Lisboa, 9 de maio de 1974. 
AFMS.



Em crescendo desde o final da ditadura,  
o mundo operário explode numa catadupa  
de revindicações, manifestações e greves  
que terão o seu pico em maio e junho.

O Século Ilustrado. 18 de maio de 1974. 
Hemeroteca Municipal de Lisboa.



Maio regista cerca de 150 lutas laborais.  
Salário mínimo, aumentos salariais,  
13.º mês, direito à greve, 40 horas e saneamentos 
constituíam as principais revindicações.

O repertório de luta incluía ações radicais  
como a ocupação de instalações ou o sequestro 
de administrações. Arquivo Ephemera. Maio de 1974.



O controlo de despedimentos, a readmissão  
de trabalhadores despedidos em lutas anteriores,  
a autogestão e controlo operário constam 
também dos cadernos reivindicativos. Era mais  
do que uma simples luta por direitos laborais.

À esquerda: Diário de Lisboa, 4 de maio de 1974. 
AFMS.

À direita: Revolução, 14 de junho de 1974, n.º3. 
AFMS.



A centralidade dos saneamentos mostra como 
este movimento transcende os muros das 
fábricas e das empresas. Encara a questão do 
poder, toma como prioritário o desmantelamento 
das estruturas da ditadura e da representação  
da velha ordem no mundo produtivo.

À esquerda: Manifestação de trabalhadores  
da Renault nos Restauradores em Lisboa,  
22 de maio de 1974. AFMS.

À direita: Luta das operárias da Sogantal. 
Arquivo Ephemera. 1974.



Põe em causa o patronato, a ordem sindical  
e características elementares de uma economia 
capitalista. Impõe de facto, a greve, a organização 
nos locais de trabalho, os saneamentos,  
o controlo dos despedimentos e alguns dos 
fundamentos do Estado Social. 

Manifestação de trabalhadoras da MESSA,  
que organizaram uma greve, com ocupação 
dos locais de trabalho. 14 de maio de 1974. 
AFMS.



Grandes conflitos laborais em empresas como  
a Lisnave, TAP, Metro, Carris, Jornal do Comércio, 
Sogantal ou TIMEX, marcarão a Primavera  
e Verão de 1974. O salário mínimo, fixado a 27 
de maio, será uma conquista da primeira vaga 
reivindicativa.

À esquerda: Diário de Lisboa, 7 de maio de 1974. 
AFMS.

À direita: Revolução, 21 de setembro de 1974, 
n.º13. AFMS.



Lutas como a da Lisnave ou da Sogantal  
tornar-se-ão emblemáticas. Nesta empresa, 
totalmente composta por mão-de-obra feminina, 
as trabalhadoras assumem a gestão após  
o abandono dos proprietários. 

Luta das operárias da Sogantal.  
Arquivo Ephemera. 1974.



Do mundo operário e da indústria, a mobilização 
popular revolucionária extravasa para os 
serviços, transportes, bairros urbanos, campos 
e zonas costeiras, autarquias locais, escolas, 
universidades, enfim, toda a sociedade. 

“Reitores e directores das faculdades 
substituídos pelos professores decanos. 
Reuniões de estudantes em todo o país”.  
O Século de 30 de abril de 1974. ANTT.



“Nem mais um soldado para as colónias” era 
outro dos anseios populares e móbeis da luta em 
maio de 1974. A pressão  popular acelerará  
o processo de descolonização e o reconhecimento 
do direito  à autodeterminação e independência.

À esquerda: 1.º de Maio de 1974. 
Arquivo Ephemera.

À direita: Manifestação junto ao Palácio de 
Belém, celebrando o reconhecimento do 
direito à independência às colónias. 27 de julho 
de 1974. AFMS.



Irrompera estrondosamente à escala nacional  
um movimento social revolucionário com  
um carácter político avançado, perspetivando  
a mudança da natureza da sociedade. 

Notícia: semanário ilustrado, 11 de maio  
de 1974. Hemeroteca Municipal de Lisboa.



Maio encerrava-se sob o espetro deste 
movimento popular reivindicativo sem 
precedentes nem continuidade na história 
contemporânea portuguesa. Arrancava um 
processo revolucionário, a democratização 
do país e o desmantelamento da velha ordem.

Estátua de Salazar coberta de panos pretos  
no átrio do Palácio Foz. Iniciativa do Movimento  
Democrático de Artistas Plásticos. 28 de maio 
de 1974. ANTT.


