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CENTENÁRIO DO NASCIMENTO DO GENERAL VASCO 
GONÇALVES 

Srs. Jornalistas 

É com muita honra que hoje e aqui, na Casa do Alentejo, onde 
nasceu e deu os primeiros passos a nossa Associação Conquistas 
da Revolução, anuncio a decisão de comemorarmos 
condignamente o centenário do nascimento do General Vasco 
Gonçalves, durante todo o ano de 2021. 

Nesse sentido, constituímos uma Comissão de Honra, encabeçada 
pelos familiares mais próximos e na qual foram integradas 
personalidades que com ele conviveram, em particular militares 
que com ele conspiraram nas estruturas do MFA, personalidades 
que integraram os II,III,IV e V Governos Provisórios e muitos 
daqueles que a seu lado, de Norte a Sul do país, participaram no 
processo revolucionário e a seu lado permaneceram sempre. 

Convidamos a associarem-se a nós, autarquias, sindicatos e 
associações culturais e recreativas que connosco têm colaborado 
na defesa das conquistas da revolução, irmanados no sentimento 
profundo de que a essência verdadeiramente democrática da 
nossa vivência colectiva, de que hoje ainda desfrutamos, apesar 
de todos os retrocessos infligidos pelas forças contra 
revolucionárias, nasce do processo revolucionário iniciado em 25 
de Abril de 1974, indelevelmente marcado pela figura ímpar de 
Vasco Gonçalves, Primeiro-Ministro de 4 dos 6 Governos 
provisórios. 
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Queremos lembrar o Homem, o Militar de Abril, o Revolucionário, 
”o Companheiro Vasco” e queremos mostrar às novas gerações o 
quanto todos devemos à coragem, determinação e sabedoria 
deste nome maior da nossa história contemporânea. 

Seja-me permitido recordar, aqui, o que escreveu o Professor 
Avelãs Nunes, à data Presidente da Mesa da Assembleia Geral da 
nossa ACR, em texto publicado no nosso livro “Vasco nome de 
Abril”: 

“Contra a sua maneira de ser e contra as suas ideias sobre o 
trabalho revolucionário, Vasco Gonçalves tornou-se o símbolo da 
Aliança Povo-MFA, o rosto da Revolução, um verdadeiro mito. E 
no entanto ele nunca quis destacar-se entre os seus camaradas 
do MFA, tendo recusado ser “presidente” da Comissão 
Coordenadora. ”Ele nunca quis ser o senhor da Revolução” como 
escreveu Pinto Soares.” 

Obrigado Professor Avelãs Nunes, obrigado Nuno Pinto Soares, 
camarada capitão de Abril, pela inteireza de carácter e pelo 
exemplo das vossas vidas, incentivo que têm sido para todos nós 
nesta jornada a que deitámos mãos: a defesa intransigente das 
conquistas da revolução de Abril. 

Do legado de reflexões e discursos  de Vasco Gonçalves - que a 
História se encarregará de registar como bandeiras à liberdade, à 
democracia e à integridade do ser humano – escolhemos para 
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emblema do Centenário a frase “a moral e a política vão de par e 
não se podem dissociar”.  

O povo português que ele soube como ninguém entender, 
entenderá, nos dias de hoje, o alcance de tão proféticas palavras. 

Baptista Alves 
Presidente da Direcção




