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H

á precisamente 40 anos,
realizaram-se,
a 27 de Junho,
as primeiras
eleições presidenciais da
democracia portuguesa. Pela primeira
vez os portugueses elegiam um Chefe de
Estado por sufrágio directo e universal.
Anteriores eleições directas de Presidentes tinham ocorrido, mas limitadas
no sufrágio ou na liberdade política. Em
1976, pela primeira vez, havia eleições
livres para a presidência, antecedidas
pelas primeiras eleições legislativas e
seguidas das primeiras eleições autárquicas da democracia. Ocorreram por
isso num ano de intensa mobilização
eleitoral, de clarificação política e de
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normalização institucional. Mas nem
por isso foram diminuídas, nem na
participação nem na importância com
quem foram vividas.
Os dois anteriores Presidentes da
República haviam sido designados
pela Junta de Salvação Nacional. António de Spínola e Costa Gomes foram
portadores tão só de uma legitimidade
revolucionária. Tratava-se então de
criar uma legitimidade democrática
nova, expressa pela vontade popular
em acto eleitoral, dobrando com ela
a legitimidade revolucionária militar
de 25 de Abril de 1974 e de 25 de Novembro de 1975.
ORIGEM DA ELEIÇÃO PRESIDENCIAL

A decisão de eleger por sufrágio director
e universal o Presidente da República
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resultara do segundo pacto assinado entre
o MFA e os partidos, já depois do 25 de
Novembro, mais precisamente em 26 de
Fevereiro de 1976, incorporada seguidamente no texto da Constituição no capítulo
do Sistema de Governo. Tratara-se de uma
imposição dos partidos ao próprio MFA,
desejosos de reforçar, desse modo, no sistema político da transição, a legitimidade
eleitoral democrática. Correspondia, é
certo, a uma cultura política da oposição
ao Estado Novo, que tivera em campanhas
presidenciais alguns dos seus grandes
momentos unitários de mobilização (a
de Norton de Matos, em 1949, e a de
Humberto Delgado, em 1958). E alterava
a disposição anteriormente negociada, no
primeiro Pacto entre o MFA e os Partidos:
a de fazer eleger o Presidente indirectamente, pelas duas Câmaras a criar no
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parlamento: uma câmara alta militar, que
seria a Assembleia do MFA, entretanto
institucionalizado, e que seria continuada
até à primeira revisão constitucional de
1982 pelo Conselho da Revolução, e uma
câmara baixa dos partidos.
Foi uma cláusula cheia de consequências
para a configuração do sistema político
português, pois a eleição por sufrágio directo
e universal provocava necessariamente
o aparecimento de uma dimensão presidencialista no sistema de governo. Dotar
o Presidente de uma legitimidade directa
e universal, idêntica à do parlamento e do
governo, arrastava consigo a conferição de
poderes de excepção ao Chefe de Estado,
mesmo que refreados por um parlamentarismo que as eleições legislativas configuravam, ao colocar o governo, saído de
eleições legislativas, sob a responsabilidade
do parlamento.
As razões desta dobragem de legitimidades resultaram, como muitos autores
o sublinham, quer da necessidade de
autorizar duplamente a liderança militar,
com a legitimidade revolucionaria e com
a legitimidade eleitoral, para unificar as

Forças Armadas, afastando-os progressivamente da vida política, furtando-as à
instrumentalização partidária ocorrida no
período revolucionário, quer da urgência
de consolidar uma democracia de partidos,
tornando-a cada vez mais civil.
UMA DISPUTA MILITAR
DE PROJECTOS POLÍTICOS
DE DEMOCRACIA

As primeiras eleições presidenciais foram
uma disputa essencialmente entre candidatos militares, demonstrando desse
modo a relevância militar do confronto
político que mobilizava ainda na altura
o país. Exceptuando a candidatura do
PCP de Octávio Pato, destinada à fixação
do seu eleitorado, e aproveitada para se
distanciar do recontro em que se envolvera e saíra derrotado a 25 de Novembro,
todas as restantes candidatura eram de
militares. De um lado os vencidos do 25
de Novembro, em torno da candidatura
de Otelo Saraiva de Carvalho, do outro
lado os vencedores do mesmo 25 de Novembro, em torno sobretudo de António
Ramalho Eanes e, em menor número, de

Pinheiro de Azevedo. As eleições para a
Chefia do Estado foram, deste ponto de
vista, e muito mais do que as primeiras
legislativas, um prolongamento do 25
de Novembro, evidenciando quanto a
legitimidade eleitoral em disputa se
afigurava relevante para a continuidade
dos projectos que se haviam aí confrontado militarmente.
De um lado, o projecto de democracia
popular de Otelo Saraiva de Carvalho, do
outro, o projecto de democracia parlamentar
e partidária, transitória e temporariamente
com tutela militar, de que Ramalho Eanes
era o principal representante, secundado
embora também pela candidatura de
Pinheiro de Azevedo.
Os partidos não tinham condições para
se apropriarem das eleições presidenciais, o que só aconteceria mais tarde.
Limitaram-se por isso, a apoiar militares.
Não faltou quem quisesse partidarizar
algumas dessas candidaturas, convidando
os candidatos para o serem em nome dos
partidos. Ramalho Eanes, talvez o mais
procurado nesse sentido, recusou liminarmente apresentar-se como candidato de

Marcelo Rebelo de Sousa, Artur Santos Silva, Eduardo Ferro
Rodrigues, Martin Essayan, Manuela Ramalho Eanes e António
Ramalho Eanes na Conferência da Fundação Gulbenkian

FOTOS MIGUEL FIGUEIREDO LOPES PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
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qualquer partido, não enjeitando porém
receber o apoio que aqueles lhe quisessem
dar. Ramalho Eanes, cuja candidatura,
embora individual, emanava do próprio
Conselho da Revolução, receberia o apoio
dos principais partidos do arco democrático: Partido Socialista, Partido Popular
Democrático e Centro Democrático Social.
Embora tenha aceitado em princípio
apresentar-se como candidato, em Março, só em Maio, depois de promulgada
a Constituição e realizadas as primeiras
eleições legislativas, aceitou definitivamente
a candidatura, por indicação militar mas
com apoios partidários.
As eleições tiveram assim uma polarização muito intensa, pois os projectos que
se contrapunham genericamente, eram os
de diversas concepções da democracia,
e de diferentes concepções de regimes
políticos. Era generalizada a percepção
de que o vencedor teria condições para
conduzir a transição constitucional em
sentidos muito opostos.
Aliás, o cargo em eleição, não era, em
rigor, o de um simples Chefe de Estado,
mas, simultaneamente, o do Presidente
do Conselho da Revolução (com poderes
de Conselho de Estado, de jurisdição
constitucional, de legislação exclusiva
em matéria militar, de órgão supremo de
Defesa Nacional), e de CEMGFA. Não era
pois uma simples eleição de um Presidente
com poderes de excepção, nomeadamente
de nomeação e demissão do governo e de
dissolução do parlamento, mas também de
um Chefe de Estado militar com poderes
reforçados de transição.
A imagem do Presidente a eleger surgia
assim com uma clara configuração suprapartidária. Não eram meros programas
partidários ou visões partidárias da chefia
de Estado que estavam em causa, mas
opções de regime e de orientação política
da transição constitucional.
Não era uma simples contenda entre
esquerda e direita, entre legítimas visões
partidárias da liderança do Estado. Era
mais do que isso: eram visões do país
que se contrapunham, numa espécie
de epígono do PREC. Talvez por isso,
a candidatura de Otelo Saraiva de Carvalho tenha sido o derradeiro esforço
dos que preconizavam uma via original
para o socialismo, e a vitória de Eanes
o triunfo definitivo da transição para a
democracia parlamentar e partidária.
Talvez por isso, o PCP tenha preferido
ganhar equidistância nesse confronto,
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para conseguir maior margem de adaptação à perspectiva vencedora, que não
tinha sido até então, seguramente, a da
sua preferência.
UMA CAMPANHA DILEMÁTICA

Era natural que a campanha traduzisse a
clivagem fundamental entre concepções
de democracia que as eleições corporizavam e que, por isso mesmo, se tivesse
revestido de confrontos por vezes tensos.
Havia, por parte das forças derrotadas
em 25 de Novembro, alguns indícios de
aproveitamento revolucionário da campanha para relançar o processo extinto
com o fracasso do golpe. Chegou a haver
recontros, inclusive tiros, em Évora.
O general Ramalho Eanes revelou, ao
longo da campanha eleitoral, um comportamento apaziguador e estabilizador, de
acordo aliás com os princípios que defendia.
A sua mensagem foi de moderação e de

Em jeito de
balanço, 40
anos volvidos,
poderemos
reconhecer que as
primeiras eleições
presidenciais
foram eleições que
fundaram a nossa
democracia, sendo
por isso umas
eleições matriciais.
Marcaram o nosso
regime e o nosso
sistema de governo
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conciliação, e não de confronto. A preocupação era incutir segurança e normalidade,
onde elas ainda não existiam plenamente,
promover a conciliação e a coexistência
democrática, onde a conflitualidade e a
crispação perduravam, e vencer o medo
que outros procuravam estimular. Se Otelo
apostava sobretudo em criar entusiasmo,
Eanes estava mais empenhado em suscitar respeito, através de intervenções sem
demagogia nem ambiguidade. Embora
portador de um projecto, apresentava-o
abrangente, ambicionando incluir nele
todos os portugueses.
Esta intenção e esta actuação moderadas,
não retiraram porém à contenda eleitoral
uma natureza dilemática, que matizou o
confronto político das principais candidaturas: a dos militares Ramalho Eanes e
Otelo Saraiva de Carvalho, que incarnavam
projectos distintos e antagónicos.
Se o primeiro pretendia autonomizar
partidariamente as Forças Armadas, impedindo a sua instrumentalização política,
o segundo intentava dar continuidade
ao intervencionismo revolucionário dos
militares ao lado das forças populares
apostadas na criação de um regime alternativo à democracia parlamentar e
partidária. Estavam assim confrontadas
também duas visões distintas do papel
dos militares na vida política.
UMA CLARA VITÓRIA DA
DEMOCRACIA PARLAMENTAR
E PARTIDÁRIA

Os resultados das eleições vieram consagrar uma clara opção dos portugueses
pela democracia parlamentar e partidária.
O General Ramalho Eanes foi eleito logo
à primeira volta, com o mais expressivo
resultado obtido à primeira volta em
eleições presidenciais não de reeleição:
61,59 %. As duas candidaturas do arco
democrático somaram 75,96%. O Partido
Comunista não conseguiu segurar todo o
seu eleitorado: perdeu mais de metade
dos votos que recebera nas anteriores
legislativas, descendo de 785.620 para
361.989, baixando a percentagem global
de votos de 14,56% para 7,62%.
A candidatura de Otelo Saraiva de
Carvalho chegou aos 16.46 % dos votos, o
que significa que conseguiu atrair metade
dos votos dos comunistas e ainda alguns
votos do próprio Partido Socialista. O
resultado conseguido ultrapassou largamente o somatório dos votos recebidos
pelos partidos que agora o apoiaram nas
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eleições legislativas anteriores (apenas 3,
01%), e vinha revelar a existência, nos dois
maiores partidos da esquerda, de sectores
refractários ao abandono de perspectivas
revolucionárias mais radicais.
A distribuição de votos do ponto de vista
regional, revelou, na linha da tradição, um
país dividido politicamente: enquanto Ramalho Eanes e Pinheiro de Azevedo eram
largamente maioritários, a norte, atingindo
a soma dos seus votos mais de 80%, no

enfraquecimento definitivo do projecto
revolucionário em Portugal.
No entanto, estava criada, pela primeira
vez, na nossa vida democrática uma maioria presidencial, que alguns pretenderam
de imediato contrapor aos resultados das
eleições parlamentares, e dotar de capacidade de direcção política, numa clara
tentativa de presidencialização do regime.
No entanto, o Presidente não tinha poder
executivo. À dupla legitimidade geral que

ção do primeiro governo constitucional,
mas sem êxito. Prevalecia a democracia
consociativa parlamentar, que a representação proporcional favorecia. O Partido
Socialista formaria governo sozinho, de
natureza minoritária, que não duraria
nem resistiria à actuação das oposições.
UMAS ELEIÇÕES FUNDACIONAIS

Em jeito de balanço, 40 anos volvidos,
poderemos reconhecer que as primeiras

Marcelo Rebelo de Sousa e António Ramalho Eanes na
Conferência da Fundação Gulbenkian

sul a maioria era conseguida pela soma
dos dois candidatos da extrema esquerda.
Otelo e Pato obteriam juntos 50,34 %.
No entanto, Eanes foi o candidato mais
votado em todos os distritos eleitorais, à
excepção de Setúbal, tornando-se desse
modo um vencedor amplamente nacional.
Somadas, as duas candidaturas do PCP
e de Otelo, atingiram os 24,22%.
A vitória do General Ramalho Eanes,
e a derrota de Otelo Saraiva de Carvalho
e do Partido Comunista, consumavam
a consolidação do projecto democrático, iniciado a 25 de Abril, traduzindo o

o sistema continha, a que correspondiam
duas maiorias eleitorais, juntava-se a dupla responsabilidade do governo: perante
o parlamento e perante o Presidente da
República. Este dualismo de legitimidades
e maiorias, por um lado, e o dualismo de
responsabilidades do executivo, por outro,
alimentavam uma dialéctica política institucional, que a revisão constitucional de
1982 procuraria modificar.
O General Ramalho Eanes, respeitando embora a dimensão parlamentar
do regime, não deixou de fazer apelo a
entendimentos alargados para a forma-

eleições presidenciais foram eleições que
fundaram a nossa democracia, sendo por
isso umas eleições matriciais. Marcaram o
nosso regime e o nosso sistema de governo.
Desde logo com a sua marca genética
militar. A dimensão presidencialista do
sistema, que a eleição directa e universal
inexoravelmente criou, deveu-se à origem
militar da transição democrática, e à
necessidade de dobrar a legitimidade
revolucionária com a legitimidade
eleitoral, e de reforçar a autoridade
militar com poder democrático, para
instaurar uma democracia parlamentar.
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Manuel Braga da Cruza na Conferência
da Fundação Gulbenkian

Não se tratou de uma opção constituinte, mas tão só de uma exigência
da transição, não sendo por isso uma
condição conatural mas apenas uma
conveniência temporal.
Seguidamente, ao estabelecer no
sistema político português uma demarcação democrática fundamental,
entre os partidos incondicionalmente
defensores da liberdade política e os
que a subordinam e instrumentalizam a
outros desígnios políticos, estas eleições
presidenciais clarificaram as condições
de consolidação do regime.
A candidatura do General Ramalho
Eanes fixou a liberdade como fronteira
da democracia, ao constituir um bloco
partidário fundamental para a alternância
democrática. Não excluiu dele ninguém,
mas estabeleceu com clareza, como condição de pertença a essa área democrática
parlamentar, a aceitação e a defesa da liberdade: da liberdade política, por certo, mas
também da liberdade económica e social.
Por último, levou os portugueses a
participar com responsabilidade na construção do seu futuro, rejeitando o medo e

10

Os portugueses habituaram-se a votar, a escolher,
livre e conscientemente,
não se deixando intimidar
nem distrair. Os hábitos
democráticos foram
consolidados

o cansaço, contribuindo desse modo para
a instauração progressiva de uma cultura
cívica de participação. Os portugueses
habituaram-se a votar, a escolher, livre e
conscientemente, não se deixando intimidar nem distrair. Os hábitos democráticos
foram consolidados.
Termino agradecendo a Sua Excelência o Senhor Presidente da República o
privilégio que me concedeu, com o seu
honroso convite, de participar nesta
evocação histórica que é, necessariamente, uma homenagem a todos os que
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construíram a democracia, participando
neste acto eleitoral, mas muito especialmente uma homenagem de gratidão ao
cidadão exemplar que foi, e que continua
a ser, o General Ramalho Eanes, a quem
tanto deve a democracia portuguesa,
cuja vida, e não só a sua actuação nestas
eleições que venceu, constitui uma lição
de honestidade e de seriedade pessoal,
mas também um modelo de actuação
em defesa da democracia e de dedicação
desinteressada ao bem comum. Bem
haja Senhor General!

