
  

� O 25 de abril fi xo albergar as 
esperanzas a moitos galegos 
que acudiron a Portugal para 
vivir unha realidade que des-
exaban no seu propio país.
—¿Por que elexiu a «Grân-

dola» para rematar coa 
dictadura?
—O tema do Zeca Afonso 

é hoxendía o himno revo-
lucionario e estará ligado 
ao 25 de abril por sempre. 
Eu necesitaba un sinal para 
iniciar as operacións e unha 
canle para movilizar ao país. 
Pensei noutros temas do José 
Afonso —como Venham mais 
cinco— máis estaban pro-
hibidos naquela altura pola 
Policía Política —a temida 

Pide— e elexín a Grândola, 
vila morena pola súa conno-
tación política e pola capaci-
dade de movilizar á xente «O 
pobo é quen máis ordena» era 
un chamamento democrático. 
E logo escollimos a emisora 
católica, que tiña cobertura 
do Miño ao Algarve. Cando 
os meus capitáns escoitasen 
aquilo saberían que tiña che-
gado o momento de actuar.
—¿Tiña relación co autor?
—Antes do 25 de abril non o 

coñecía persoalmente. Logo 
fi xémonos moi amigos. El gos-
taba moito de Galicia e decía 
que se sentía máis querido e 
mellor tratado aquí que no 
seu propio país.

UNHA CANCIÓN |

A Grândola que moveu a un pobo

Xosé Manoel Rodríguez
ourense

� Hai datas que están mar-
cadas a lume no libro da 
historia, desa Historia con 
letras de molde que fuxe do 
local e que forma parte da 
conciencia colectiva mundial. 
Algunhas están vencelladas 
a realidades sanguinarias e 
condeables —onte lembra-
ban en Hiroshima a masacre 
protagonizada pola bombas 
que se deixaron caer desde o 
Enola Gay en 1945— e a outras 
foron os propios testigos da 
historia os que as elevaron á 
categoría de mito. Entre estas 
fi gura unha particularmente 
querida en Galicia: o 25 de 
abril de 1974; a revolución 
dos caraveis que rematou coa 
dictadura fascista en Portugal. 
Otelo Saraiva de Carvalho era, 
naquela altura, o director de 
operacións do 25 de abril.

 —¿Como valora a repercu-
sión que ten en Galicia aínda 
hoxe o 25 de abril?
—Aquí hai un sentimento 

especial pola proximidade 
e porque se viviu como algo 
propio e como unha esperan-
za para mudar a dictadura 
que daquela había en Espa-
ña. Máis non só na Galiza, 
eu veño de participar nun 
curso de verán organizado 
pola UNED que se celebrou 
en Mérida. Foi convocado por 
uns profesores de Madrid que 
todos os anos analizan a revo-
lución portuguesa.
—¿Chegou a cavilar nalgún 

momento na transcendencia 
do que estaban a facer na-
quela primavera de 1974?
—Naquela altura non tiña-

mos unha percepción moi 
forte do que estabamos a 
facer. Mais a verdade é que o 
impacto daquel acontecemen-
to en toda Europa e en todo o 
mundo foi notable. Hoxe hai 
analistas políticos que din que 
a revolución portuguesa abriu 
a terceira e última etapa de 
transformación das dictadu-
ras en democracias e chegou 
a relacionarse ata as caida das 
dictaduras en América Latina 

e a propia caida da Unión So-
viética. Xa hai quen atribúe 
a caida do muro de Berlín á 
revolución portuguesa ¿e iso 
por que? porque Gorbachov, 
o impulsor da perestroika, 
estivo en Portugal asistindo 
á revolución como enviado 
do PC da URSS.
—¿Como lembra os días 

previos a aquela data his-
tórica?
—Vivíamos unha ansiedade 

grande porque non nos daba 
chegado o día da operación. 
Logo de ter elaborado e 
imaxinado o plan de opera-
cións e despois de ter dado 
as misións aos meus compa-
ñeiros —aos capitáns que ían 
comandar as unidades que se 
ían colocar polas estradas do 

país, polas rúas das cidades e 
nos puntos estratéxicos— a 
miña responsabilidade era 
moi grande e vivía nunha 
tensión permanente porque 
agardaba conseguir a sensa-
ción do deber cumprido —ou 
se tivese sido unha derrota 
asumir a miña responsabili-
dade—. Cumpriuse todo ben, 
o pobo apoio...foi un alivio. 
—Vostede foi logo víctima 

de persecución política 
¿sinte que se valorou o pa-
pel dos que participaron no 
25 de abril?
—Non hai razón para iso. 

Cando acontece un acto de 
afi rmación dun pobo, como 
foi a revolución portuguesa, 
a esperanza é sempre moito 
maior do que a realidade per-
mite alcanzar. Portugal vivía 
pendente da esperanza —a de 
rematar con case medio sécu-
lo de fascismo— e coido que 
os grandes obxectivos do 25 
de abril foron acadados: foi 
instaurada a democracia, hoxe 
é unha realidade, e aboliuse o 
colonialismo e conseguiuse 
un desenvolvemento econó-
mico. O outro son cuestións 
sen importancia.
—¿Pensou que se podía 

tirar un goberno cunha re-
volución sen sangue? 
—O pobo botouse á rúa e 

os caraveis tomaron Portu-
gal. Había moito desexo de 
vinganza contra a Policía 
Política e aí é onde nós, o 
Movemento das Forzas Ar-
madas, tivemos que conter 
esa rabia para evitar que fo-
sen masacrados. O único caso 
grave foi, no remate do día, a 
morte de catro populares por 
tiros da Pide. 

Entrevista | Otelo Saraiva de Carvalho
POLÍTICO PORTUGUÉS E DIRECTOR DE OPERACIÓNS DA REVOLUCIÓN DO 25 DE ABRIL DE 1974 EN PORTUGAL
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«O impacto da revolución 
 foi notable en toda Europa»
A responsable da coordenación do 
Movemento das Forzas Armadas cre que 
«en Galicia viviuse como algo propio» 

Otelo Saraiva 
de Carvalho 
estivo onte 
participando 
nun debate 
sobre a 
revolución 
portuguesa 
no marco 
das Xornadas 
de Cine do 
Carballiño 
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� El Concello de Verín y la 
entidad bancaria Caixanova 
han fi rmado recientemente 
un convenio para acercar un 
programa de actividades 
culturales al Ayuntamiento 
de Verín. Según ese acuerdo, 
rubricado entre el alcalde 
de la villa, Emilio González 
Afonso,  y el subdirector de 
Caixanova en Ourense, 
Amadeo Rodríguez Piñeiro, 
se llevarán a cabo una serie 
de iniciativas que comenza-
rán el 18 de agosto, con la 
representación teatral de 
Dillei. El 22 de agosto con-
tinúan las actividades, con 
el concierto de Mercedes 
Peón, que presentará en 
la capital del Támega su 
nuevo disco Arju.

En lo que respecta a las 
exposiciones, se llevará a 
cabo la Bienal Internacio-
nal de Grabado Caixanova, 
que está compuesta por 60 
obras, en las que se muestra 
lo mejor del certamen con-
vocado por la entidad. 

Las actividades didácti-
cas estarán centradas en el 
conocimiento de la astrono-
mía para escolares.

Caixanova firma 
un convenio para 
promover actos
culturales en el 
Concello de Verín

TEATRO

Xinzo de Limia �  El gru-
po Pífano Teatro actúa esta 
tarde en la villa antelana, 
dentro de las actividades 
programadas por la Conse-
llería de Cultura y el Xaco-
beo 2004. La representación 
de la obra, titulada Depen-
dentas,  será a las nueve de 
la noche en el salón de actos 
de Xinzo. El grupo Pífano 
Teatro está formado por la 
ourensana Gloria Ferro y 
por Mela Casal. La trama 
de la obra gira en torno a 
dos mujeres que trabajan 
en unos grandes almacenes, 
con una interesante clave de 
humor.  

FESTA DO PULPO

Concurso de camisetas � 

Con el objetivo la participa-
ción de jóvenes en la Festa 
do Pulpo, el Concello de O 
Carballiño ha convocado 
una nueva edición del con-
curso de camisetas de peñas 
juveniles. Un único premio, 
dotado con 150 euros, irá a 
parar a la camiseta que se 
considere, desde la organi-
zación, como más original. 
La comisión valorará tanto 
el diseño como el lema de 
la prenda. Las peñas que se 
presenten recibirán ayudas 
de 60 euros. El premio a la 
mejor será entregado el 
sábado, 7 de agosto, en un 
acto que se desarrollará en 
el salón de plenos del Con-
cello de O Carballiño.


