




O 25 de abril de 
1974 tivo lugar en 

Portugal a 
chamada 

Revolución dos 
Caraveis, coa que 

se poñía punto 
final a máis de 40 

anos de dictadura e 
comezaba unha 

nova etapa, na que 
o país se convertía 
nunha democracia 

parlamentaria 
pluralista 

semellante á da 
maioría dos países 

da Europa 
Occidental



En 1910 
proclamárase a I 

República, coa 
marcha de Manuel 
II, derradeiro rei 
de Portugal. En 
1926 as forzas 

armadas deron un 
golpe de Estado, 

logo de 16 anos de 
turbulencias 

políticas baixo a 
hexemonía do 

Partido 
Democrático, de 

orientación 
esquerdista non 
revolucionaria. 

Comezaba a 
Dictadura



Durante estes anos 
producíuse unha 

grande crise 
económica, e para 

afrontala os 
militares 

nomearon Xefe do 
Goberno a António 
de Oliveira Salazar, 

profesor 
universitario de 

Economía. Salazar 
promoveu unha 

nova Constitución, 
aprobada en 

referendum no ano 
1933, con moi 

pouca 
participación. Así 

comezaba o 
denominado 
Estado Novo



O novo marco legal 
era 

antiparlamentario e 
prohibía os partidos 

políticos (agás a 
Uniâo Nacional, o 

partido único). 
Apoiábase nas forzas 

tradicionalmente 
poderosas no país 

(coa alta burguesía 
terratenente e 

colonial, e a Igrexa 
en primeiro plano), 

e asumíu unhas 
formas e simboloxía 
semellantes ás dos 

réximes totalitarios 
de dereitas



Salazar mantívose na 
Xefatura do Goberno 

ata 1968, ano no que foi 
sustituído, debido á súa 
incapacidade física, por 

Marcelo Caetano. 
Durante aqueles anos a 

sociedade 
evolucionara, 

ampliando a capa da 
clase media, na que foi 

medrando a oposición ó 
réxime. Nos 

derradeiros tempos, o 
intento de manter as 
colonias de Angola e 

Mozambique pola forza 
das armas e con gran 
custe económico fixo 
minguar moitísimo o 

apoio ó sistema



Finalmente, o 25 de 
abril de 1974 as forzas 

armadas deron un 
golpe de Estado a favor 

dun réxime de 
democracia 

parlamentaria 
multipartidista. Para 
que a poboación non 

dubidase das súas 
intencións pacíficas, 
levaban caraveis na 
boca dos seus fusís.

Logo de máis dun ano 
de axitación política e 
social, e de eleccións 

libres a unha Asamblea 
Constituínte, o 2 de 

abril de 1976 
promulgábase unha 
nova Constitución



O sinal acordado polos 
responsables do MFA 

(Movemento das Forças 
Armadas) para a posta 
en marcha do golpe foi 
a emisión radiofónica 
da canción Grândola 

Vila Morena, do 
cantautor José Afonso, 

que ata daquela 
estivera prohibida



Grândola, vila morena
Terra da fraternidade

O povo é quem mais ordena
Dentro de ti, ó cidade

Dentro de ti, ó cidade
O povo é quem mais ordena

Terra da fraternidade
Grândola, vila morena 

Em cada esquina um amigo
Em cada rosto igualdade 

Grândola, vila morena
Terra da fraternidade 

Terra da fraternidade
Grândola, vila morena

Em cada rosto igualdade
O povo é quem mais ordena

À sombra duma azinheira
Que já não sabia a idade

Jurei ter por companheira 
Grândola a tua vontade

Grândola a tua vontade
Jurei ter por companheira
À sombra duma azinheira

Que já não sabia a idade
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