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A transição das gravações permite desfazer alguns equívocos, boatos e falsidades sobre o que 
efectivamente se passou na Assembleia (…).

Este é um momento importante da história da Revolução de Abril, já que uma parte, ainda que 
bastante minoritária da Assembleia, procurou radicalizar a revolução, aproveitando a vitória em 
dia de golpe militar, levando-a para um regime de terror e possivelmente para uma guerra civil. 
Essa possibilidade foi tratada num momento-chave em que o poder (Presidente da República, 
JSN, Governo e Coordenadora) se expôs directamente, corpo a corpo, a uma assembleia 
bastante numerosa, onde estavam presentes as mais variadas tendências políticas, com 
soldados armados na sala e muitos nervos à flor da pele. Por estas circunstâncias já seria 
histórica esta Assembleia, o que aumenta o valor documental da gravação que a registou.

Jacinto Godinho

Sessão de apresentação do livro

Dia 22 de Abril de 2019 (2.ª feira) às 18h00

Associação 25 de Abril - Rua da Misericórdia, nº 95 Lisboa

Apresentação pelo Embaixador Francisco Seixas da Costa

Com o presente livro, coordenado por Carlos de Almada 
Contreiras (Militar que indicou a canção “Grândola Vila Morena” 
como senha da operação militar do 25 de Abril de 1974), publica-
se a transcrição da gravação da Assembleia de 11 de Março de 
1975. Pretende-se fornecer elementos para uma análise objetiva 
dos eventos militares e políticos desenrolados em torno daquela 
data e contribuir para que se clarifique a História desses 
momentos da Revolução de Abril. Alguns dos mitos que se criaram 
em torno desses momentos, poderão, agora, ser desmitificados. 
Para permitir ao leitor um melhor enquadramento dos factos então 
ocorridos, sobretudo nos aspectos temporais do desenrolar das 
ações e para situar as pessoas no tempo e no espaço, inclui-se na 
presente edição a reprodução das partes que nos parecem mais 
relevantes do Relatório Preliminar do 11 de Março de 1975, 
publicado pelo Movimento das Forças Armadas.
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Carlos de Almada Contreiras nasceu em Aljustrel, em 1941, tendo feito grande parte do seu 
percurso de vida na Marinha de Guerra Portuguesa. Participou activamente no 25 de Abril de 1974 e 
na redacção do Programa do Movimento das Forças Armadas. Indicou a canção “Grândola Vila 
Morena” como senha da operação militar dessa madrugada. Entre outros cargos, foi Conselheiro de 
Estado, Conselheiro da Revolução e director do S.D.C.I.. É Capitão-de-Mar-e-Guerra na situação de 
Reforma. Dirige a colecção “Memórias de Guerra e Revolução” editando obras que procuram 
estudar e clarificar a memória histórica da Revolução de Abril de1974. Grã-Cruz da Ordem da 
Liberdade. 

Vasco Correia Lourenço nasceu em 19 de Junho de 1942, em Lousa, Castelo Branco. Integrando 
desde o início o Movimento dos Capitães, coordenou a organização da sua primeira reunião em 9 de 
Setembro de 1973, vindo a pertencer à sua Comissão Coordenadora e à sua Direcção. Transferido 
compulsivamente para os Açores em 15 de Março de 1974, foi substituído como responsável 
operacional pelo Otelo Saraiva de Carvalho. Único oficial que pertenceu sempre aos órgãos de 
cúpula do Movimento dos Capitães (CC e Dir.) e do MFA (CCPMFA, CE, C20 e CR).  Moderador das 
reuniões destes órgãos e seu porta-voz, bem como da Assembleia do MFA e da Assembleia do 
Exército. Membro do primeiro Conselho da Arma de Infantaria e das comissões que aprovaram os 
dois Pactos MFA-Partidos. Primeiro subscritor do Documento dos Nove, é nomeado para 
comandante da RML, nomeação que está na origem do 25 de Novembro de 1975, graduado em 
brigadeiro. Nomeado Governador Militar de Lisboa em Agosto de 1976 e graduado em general. Aí se 
manteve, até Abril de 1978. Terminado o CR, regressa ao Exército à CHERET, como major. Das 
várias condecorações que possui, destacam-se a Grã-Cruz da Ordem da Liberdade e a Grã-Cruz da 
Ordem do Infante D. Henrique. Presidente da Direcção da Associação 25 de Abril, desde a sua 
fundação em Outubro de 1982. Coronel na Reforma. 

Jacinto Godinho é jornalista dos quadros da RTP (Rádio e Televisão de Portugal) desde 1988. 
Como repórter especial fez vários trabalhos de investigação premiados. Produziu e realizou várias 
séries documentais. Foi por duas vezes galardoado com o mais importante e prestigiado prémio de 
jornalismo em Portugal, o Prémio Gazeta do Clube de Jornalistas. Doutorado em Ciências da 
Comunicação pela FCSH da Universidade Nova de Lisboa. É professor auxiliar do Departamento de 
Ciências da Comunicação, da UNL onde lecciona desde 1993. Publicou os livros As origens da 
reportagem – Imprensa (2009) e As origens da reportagem – Televisão (2011). 
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