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Introdução

A questão militar no Estado Novo tem sido objecto, nas últimas dé-
cadas, de vários estudos. Uma das características mais interessantes destes
trabalhos é a sua pluralidade científica e conceptual, fundamentada em
diversas ciências sociais.

O estudo pioneiro de Maria Carrilho (1985) sobre a questão militar
do Estado Novo ancorava-se numa interpretação oriunda da sociologia
militar, enquanto José Medeiros Ferreira (1992a), abordando também a
relação entre o poder político e o poder militar, assentava a sua análise
na narratividade histórica e na historicidade. Contudo, estas duas obras
tinham em comum o facto de se centrarem nas relações entre a política
e as Forças Armadas. As obras de Telmo Faria (2000 e 2001) inserem-se
na corrente de análise aberta por José Medeiros Ferreira, dissecando de
igual modo a questão político-militar do Estado Novo à luz das relações
entre o poder político e o poder militar, tendo em conta a narratividade
histórica. A grande diferença entre estes dois autores reside no maior grau
de pormenor da obra de Telmo Faria, que foca um curto período de
tempo (do início dos anos 30 a 1941), enquanto a de José Medeiros Fer-
reira segue uma visão mais alargada e generalista. 

Sustentada por outro tipo de critérios, surge a obra de António Telo
(1987, 1991 e 1996), cujo prisma de análise não é o das relações entre a
política e os militares, mas antes o jogo das relações internacionais e das
questões de política externa, assentando sobre pressupostos oriundos da
teoria das relações internacionais. A questão militar é, assim, escrutinada
tendo em conta o contexto internacional da época em estudo, os objec-
tivos da política externa portuguesa e as questões da defesa nacional e
da defesa militar de Portugal. A questão militar no Estado Novo deriva,
na obra de António Telo, de uma complexa teia de relações internas e
externas que constrangem, influenciam e tensificam as relações entre o
poder político e o poder militar no Estado Novo. Mais recentemente,
António Telo (2004) introduziu uma nova temática na complexa teia de

13
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relações que já caracterizavam a sua visão da questão militar durante este
período histórico. Trata-se da problemática da dinâmica tecnológica mi-
litar e do seu impacto na transformação da sociedade e, mais especifica-
mente, da sociedade militar, nomeadamente dos reflexos que as mutações
técnico-económicas podem gerar nas leituras do fenómeno bélico e na
relação entre o poder político e o poder militar.

De outro prisma de análise desponta a obra de Luís Salgado de Matos
(1999b). A sua interpretação da questão político-militar radica mais no
campo da ciência política e da sociologia política. A sua interpretação
assenta no estudo das grandes corporações sociais com dinâmica política
que sustentavam o Estado Novo: a estrutura burocrático-administrativa,
a Igreja Católica e as Forças Armadas, enquanto instituições que delimi-
tam, moldam e definem a sociedade e o seu devir. 

A obra que aqui se apresenta tem uma fundamentação distinta e
toma como objecto de estudo algo que, embora aflorado noutros tra-
balhos, jamais fora estudado sistematicamente. Visa-se analisar a defi-
nição e a construção da política de defesa à luz das concepções dos mi-
litares, da sua leitura da guerra – o cerne da actividade militar – e da
sua interpretação da mesma, consubstanciada na definição de uma es-
tratégia militar de defesa nacional. Em suma, o que se pretende é fazer
uma leitura das concepções que os teóricos militares têm da guerra e
da forma como essa visão os faz apontar e trilhar um ou vários cami-
nhos, na medida em que nem sempre havia concordância quanto à via
a seguir relativamente à política de defesa nacional. A relação do poder
político com o poder militar resulta, nesta obra, do encontro entre as
visões de ambos sobre a defesa nacional. Entende-se aqui o poder po-
lítico como o núcleo central de poder representado pelo presidente do
Conselho e como poder militar a estrutura superior orgânica dos ramos
das Forças Armadas, o Exército e a Armada, que se complexificaria, a
partir de 1952, com a criação do ramo da Força Aérea, embora este de-
tivesse à época, como se procurará demonstrar, uma autonomia muito
limitada. 

Não parece lícito pensar-se de um modo formal e institucional a dis-
tinção entre o poder político e o poder militar no Estado Novo. Ao longo
do regime, nem todos os órgãos dimanados do Conselho de Ministros
eram uma expressão estrita do poder político, nem as estruturas militares
expressavam apenas a vontade da orgânica militar. A genealogia militar
do Estado Novo, assente na força armada, facilitou ao longo do regime
a imbricação dos dois poderes, conquanto o peso político de cada um
variasse ao longo do período em análise.

A Política de Defesa Nacional, 1919-1958
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Introdução

Contudo, pode afirmar-se que o poder político se condensa em Oli-
veira Salazar, presidente do Conselho de Ministros, como não podia dei-
xar de ser numa ditadura pessoal, o qual era acolitado por um núcleo po-
lítico estrito de fiéis. O Conselho de Ministros, na óptica de alguns
historiadores, não era, de facto, um órgão político, estando reduzido, no
essencial, a funções técnico-administrativas.1 Assim, pode dizer-se que a
visão política do governo se estribava essencialmente na pessoa de Salazar. 

Similarmente, e em parte devido também à prática de governo do pre-
sidente do Conselho, a vontade proveniente do corpo militar não é de
fácil hierarquização. Até às reformas de 1935 e 1937, os Ministérios da
Guerra e da Marinha reflectiam, em boa medida, a visão militar da polí-
tica de defesa, visto serem órgãos que dimanavam das respectivas corpo-
rações. A assunção por Salazar, e depois por Santos Costa, do Ministério
da Guerra tornou-o mais um órgão político de controlo do Exército do
que uma estrutura militar, facto que viria a consubstanciar-se na letra da
lei. A criação em 1950 do Ministério do Exército, sob a condução do ge-
neral Abranches Pinto, facilitou a reapropriação desta pasta por parte da
corporação, e o ministro passou, progressivamente, a reflectir mais a visão
militar acerca das problemáticas da defesa do que a visão do governo. 
A postura do Ministério do Exército volta a alterar-se quando Santos
Costa assume o comando desta pasta.

A situação do Ministério da Marinha é algo distinta, na medida em
que, por se encontrar no limbo da governação, a Armada tinha maior
capacidade para a influenciar. Ao longo deste período, dois ministros ti-
veram fama de serem próximos de Oliveira Salazar: os almirantes Ortins
Bettencourt e Américo Thomaz.

Era no Estado-Maior do Exército (EME) e no Estado-Maior Naval
(EMN) que, de forma mais evidente, se podia encontrar a visão militar.
Daqui dimanava para o poder político o prisma militar sobre as grandes
questões da política de defesa militar e da estratégia militar nacional. Ob-

15

1 Esta parece ser a interpretação de Manuel Braga da Cruz (1988, 102-104), que observa
que a responsabilidade dos ministros perante o presidente do Conselho, quebrando a
solidariedade organizativa colegial, e o remetimento dos ministros para uma mera função
de informação e consulta deixavam a Oliveira Salazar a direcção-geral da política e asse-
guravam-lhe, na prática, um governo de poder pessoal. 

Marcello Caetano observou em numerosas alturas que Salazar não governava cole-
gialmente, mas recebia privadamente cada ministro, tratando apenas com ele das questões
relativas ao seu ministério e à sua actividade governativa. E concluía afirmando que a
visão geral de conjunto da actividade do governo e as questões políticas eram fundamen-
talmente do foro de Salazar (Marcello Caetano 1974, 165). 
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serve-se, não obstante, que nenhuma dessas instituições é produtora de
doutrina, como acontecia com o Estado-Maior-General prusso-alemão,
que fundamentava depois os cursos da Kriegsacademie. 2 Pelo contrário,
em Portugal, os EME e EMN veiculavam a visão endoutrinante, não
doutrinal, expressa por alguns teóricos «de forte pena» que a publicavam
nas revistas especializadas e a leccionavam nas escolas militares, com des-
taque para a Escola Naval, para a Escola Central de Oficiais e depois para
o Instituto de Altos Estudos Militares. Refira-se, a este propósito, que
muitos desses teóricos militares de fama intelectual foram chefes do Es-
tado-Maior Naval e do Estado-Maior do Exército. 

A estrutura desta obra, como já se pôde entrever, assenta na análise
da relação entre o discurso estratégico dos doutrinadores portugueses e
a forma como este foi depois implementado e aplicado na consecução
de uma política e de uma estratégia de defesa militar do país. Este dis-
curso estratégico e a sua aplicação na política de defesa serão estudados
à luz da teoria geral da Estratégia 3 e da teoria geral da guerra, como fun-
damentos da interpretação geral da narrativa histórica. 

Trata-se, no fundo, de analisar a teoria da Estratégia e as modalidades de
estratégia militar produzidas no seio do Exército e da Armada, comparando-
-as com os planos de defesa bélica que foram definidos pelas estruturas po-
lítico-militares num determinado período do Estado Novo. No cerne da
relação entre a teoria e a prática estratégica, entre o poder militar e o poder
político na definição das modalidades de defesa militar de Portugal, sobres-
sai a questão político-militar, que perpassou todo o Estado Novo. 

Este trabalho debruça-se sobre o período que vai de 1919 a 1958. 
A escolha da primeira data relaciona-se com o fim da Grande Guerra,
uma vez que, na óptica deste livro, é impossível compreender a política
de defesa militar e as modalidades e planos de defesa efectuados nos anos
30 sem perceber a experiência da Primeira Guerra Mundial. De facto, as
reformas militares dos anos 30, a naval, a dos organismos superiores da
Guerra e a do Exército, têm como fundamento algumas concepções
sobre a guerra futura que radicam directamente na experiência da Grande
Guerra e nas reestruturações falhadas das Forças Armadas nos anos 20.

2 Uma história analítica do Estado-Maior alemão pode ser lida em T. N. Dupuy (1989
[1977]).

3 Há alguns anos, outra obra analisou, de acordo com a teoria geral da Estratégia, a di-
plomacia e a política externa do Estado Novo durante a Segunda Guerra Mundial (Isabel
R. Ferreira Nunes 1993, 51-297). Uma interessante mas breve análise sobre a defesa de
uma das colónias de Portugal (Angola) antes da eclosão da guerra colonial, pode ler-se
em Marco Fortunato Arrifes (1999, 38-47). 
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Introdução

A saída de Santos Costa de ministro da Defesa e do Exército, em 1958,
depois de ter sido subsecretário da Guerra e igualmente ministro dessa
pasta, constitui o termo desta investigação. Santos Costa é herdeiro dos
grandes projectos dos anos 20, os quais inspiram grande parte da sua con-
cepção sobre a guerra futura e as modalidades de estratégia militar, a que
se manterá fiel pela vida fora.

Trata-se de um prisma assente na ideia de uma participação numa con-
tenda convencional na Europa, fosse contra a Espanha (até 1943), fosse
contra a URSS (a partir de meados dos anos 40), tendo como trave es-
sencial a constituição de uma força terrestre o mais vasta possível, de-
pendente da mobilização da conscrição. Na realidade, estamos perante
uma verdadeira demografização da guerra, uma vez que toda a lógica de
mobilização nacional assenta na conscrição geral masculina, baseada
numa quadrícula de recenseamento universal que se sustenta na panóplia
tecnológica desenvolvida no século XIX pela estatística. No processo de
constituição dessa vasta força, Salazar e Santos Costa entraram em con-
flito com outras perspectivas, provenientes tanto de sectores militares
mais moderados na sua visão teórica como de perspectivas navalistas e
marítimistas oriundas da Armada, ou ainda de concepções mais globais
dos meios militares aliados, com vista a uma maior proficiência das For-
ças Armadas portuguesas em prol da aliança firmada. 

A partir de 1958, com a ascensão de uma nova geração ao comando das
Forças Armadas, o projecto organizativo de Santos Costa começa a esvair-
-se, tendo-se já em perspectiva a possibilidade de um conflito no ultramar,
que viria de facto a concretizar-se a partir de 1961 com a eclosão da guerra
colonial. Esta mudaria de tal forma a estrutura e as concepções estratégicas
e operacionais das Forças Armadas portuguesas que se poderia falar, desde
então, do início de outra era em termos estratégicos e militares.

Assumiu-se deliberadamente não analisar a política de defesa militar
das colónias durante a época em apreço. Efectivamente, a defesa militar
das colónias é objecto de medidas específicas que se relacionam com o
facto de estes territórios possuírem individualidade própria. Até 1937, a
questão da defesa colonial estava a cargo do Ministério das Colónias e,
mesmo depois de 1937, a despeito de o Ministério da Guerra passar a su-
perintender a defesa do ultramar, esta continuava em boa medida na de-
pendência do primeiro ministério. Só em 1950 é que a defesa das coló-
nias passou para a alçada do Ministério da Defesa e do Exército, embora
nessa época a preocupação central fosse a mobilização de efectivos colo-
niais para reforçar as forças nacionais, com o propósito de travar a invasão
soviética da Europa ocidental. 

17
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Tendo em conta que a realidade distinta da defesa militar das colónias
e de Portugal metropolitano nos obrigaria a analisar, não uma, mas várias
políticas de defesa militar, optou-se por centrar a pesquisa apenas na de-
fesa metropolitana e insular, normalmente interligada com a primeira.

Para esta investigação foram essenciais dois corpos de fontes: as obras
de carácter doutrinal provenientes das corporações militares que, à ex-
cepção de alguns textos de grande fôlego, se encontram quase todas nas
publicações periódicas militares, com destaque para a Revista Militar e
para os Anais do Clube Militar Naval; as fontes arquivísticas relativas à po-
lítica de defesa militar, que se encontram essencialmente no Arquivo His-
tórico Militar e no Arquivo Oliveira Salazar, depositado no Instituto dos
Arquivos Nacionais da Torre do Tombo.

A análise da política de defesa militar do Estado Novo é enquadrada
e configurada pela teoria geral da Estratégia, que constitui o principal
enquadramento teórico deste texto. Assim, ao longo da obra surgem di-
versos conceitos de Estratégia que visam explanar e contribuir para a
compreensão das lógicas que suportam a política militar de defesa na-
cional. 

Interessa fornecer ao leitor, pelo menos àquele que não aprofundou o
estudo destes temas, um breve enquadramento sobre a teoria geral da Es-
tratégia que lhe possibilite aceder, de forma mais inteligível, à dimensão
teórica desta obra.

A Estratégia, enquanto disciplina de saber, tem dois séculos. Apesar
de a expressão ser originária da Grécia clássica, a sua divulgação como
saber da arte militar é concomitante à eclosão das guerras da Revolução
e das guerras napoleónicas. A complexidade gerada pela criação de vários
corpos militares autónomos, que deviam ser simultaneamente capazes
de operar de forma independente e de actuar em conjunto no âmbito
de um plano geral de guerra, levou ao desenvolvimento dos Estados-
-Maiores e à expansão da arte do Estado-Maior, a Estratégia. Os dois
maiores pensadores desse período, Clausewitz e Jomini, cujos textos mar-
caram o pensamento sobre a guerra e a Estratégia nos séculos subsequen-
tes, eram expressão e fruto dessa nova estrutura, o Estado-Maior.

Tratando-se, inicialmente, de uma arte que pretendia operacionalizar
a visão do comando supremo, a Estratégia foi-se modificando ao sabor
e ritmo das diversas e cada vez mais paroxísticas formas de conflito e
guerra. Esta evolução transformará a Estratégia de um conhecimento mi-
litar em saber global, ocupando a dimensão castrense apenas uma parte. 

A Estratégia moderna segmentou-se, especializou-se, alargou o seu
campo de acção, sobrepujando o estritamente militar, tocando em múl-
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tiplas e plurais dimensões: a económica, a política, a cultural. Este desta-
que do campo militar resulta das relações mais próximas e intensas entre
os diversos actores estratégicos, normalmente os Estados, embora surjam
agora, cada vez com mais intensidade, outras individualidades estratégi-
cas, nomeadamente os grupos terroristas ou as organizações não gover-
namentais.

Em termos teóricos, segue-se aqui, no essencial, a escola estratégica
portuguesa, fortemente influenciada pela escola francesa e por autores
como André Beaufre e Lucien Poirier, a Estratégia, dita Estratégia total
ou integral, decompõe-se em várias estratégias parcelares, que definem
as funções específicas da acção estratégica.

O modo de acção estratégico tem duas formas, uma directa, em que
predomina a acção bélico-marcial, tendo por instrumento a violência ar-
mada, e outra indirecta, em que dominam estratégias não armadas, fun-
damentalmente de carácter mediático e económico, tendo por vector do-
minante o jogo psicológico. Estas duas formas podem ser e são
combinadas, considerando-se dominante aquela que predomina no con-
junto geral da acção estratégica.

Por sua vez, isto significa que há uma pluralidade de estratégias par-
celares, uma ampla segmentação da Estratégia. A cada espaço de acção
estratégica corresponde uma estratégia específica, havendo assim uma
estratégia militar, uma estratégia mediática, uma estratégia psicológica,
uma estratégia económica, uma estratégia política, uma estratégia tec-
nológica.

O modo directo ou indirecto e as estratégias parcelares são, por sua
vez, arquitectados por três estratégias de suporte, de apoio à acção es-
tratégica: a estratégia genética, a estratégia organizacional e a estratégia
operacional. A primeira visa constituir e desenvolver novos instrumen-
tos da acção estratégica. Centra-se, sobretudo, no campo tecnológico,
embora se possa considerar que nela está também incluído o desenvol-
vimento de instrumentos conceptuais e filosóficos. A estratégia organi-
zacional, como o nome indicia, lida com a (re)formulação das arquitec-
turas organizativas dos actores estratégicos. Este tipo de estratégia,
também conhecida como estrutural, é um conceito desenvolvido no
nosso país pelo general Kaúlza de Arriaga. Por fim, a estratégia opera-
cional trata da acção estratégica propriamente dita, da lide e do seu fito
e é a forma mais antiga da Estratégia. Em boa verdade, até à Primeira
Guerra Mundial, Estratégia significava, quase por antonomásia, estraté-
gia operacional, isto é, o movimento das forças bélicas com vista a al-
cançar os objectivos da guerra.
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Esta fórmula teórica enquadra a análise que se efectuou ao longo do
texto a propósito da política de defesa militar durante o Estado Novo.
Será efectuada uma comparação contínua entre a perspectiva estratégica
coeva e a actual, por forma a aclarar os conceitos e a tornar mais inteli-
gível a crítica intelectual e científica à política de defesa militar portuguesa
dos anos 20 a 50.4

Resta observar que a palavra Estratégia surge em maiúscula quando
se refere ao seu conceito geral e à sua concepção pura e em minúscula
quando se circunscreve a uma determinada visão epocal e/ou adjectiviza
qualquer outro conceito. Seguiu-se de igual modo este critério para grafar
a palavra Exército. Quando se refere à corporação nacional assim deno-
minada, aparece no texto em maiúscula e quando se refere genericamente
a uma força militar organizada, ou a uma grande unidade em operações,
surge em minúscula. 

4 A dissertação que está na base desta obra contém uma longa parte dedicada à evo-
lução e ao enquadramento teórico da Estratégia e da sua relação com a guerra. O texto
que aqui se publica é, por isso, uma brevíssima sinopse. Para um estudo mais aprofun-
dado do tema e da sua relação com a política de defesa militar nacional, cf. António
Paulo Duarte (2005). Em Portugal, sobre a teoria geral da Estratégia, seguem-se Abel Ca-
bral Couto (s. d.), J. Loureiro dos Santos (1983) e Pedro Pezarat Correia (2002-2004). Para
uma visão geral da Estratégia, cf. Hervé Coutau-Bégarie (1999) e André Beaufre (2004).
Para uma visão anglo-saxónica, cf. Edward Luttwack (1987). 
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Capítulo 1

As Forças Armadas no limbo: 
a «crise militar» dos anos 20

Este texto debruçar-se-á sobre a constituição da política de defesa do
Estado Novo, política essa em que os militares, pelo seu efectivo peso
político-social, tinham uma palavra a dizer, mas que era contrabalançada
pelo poderio muito especial de Salazar. 

A política de defesa do Estado Novo não é, como se pretenderá de-
monstrar, nem a política de defesa dos militares, nem a política de defesa
de Salazar, mas sempre uma espécie de compromisso, em que a parte
com maior habilidade e peso político impõe, num dado momento, as
suas ideias ou deixa que a realidade as imponha. Neste sentido, a visão
militar da política de defesa não se pode considerar apenas pura teoria.
Na prática, a sua perspectiva acaba sempre por emergir, mesmo que os
efeitos que produza sejam depois quase sempre nulos, o que nem sempre
decorre das atitudes do ditador. 

Para compreender a política de defesa do Estado Novo não se podem
considerar apenas as reformas efectuadas nos anos 30, dado que estas re-
sultaram de tentativas de reconstrução das Forças Armadas iniciadas nos
anos 20, as quais, apesar de não terem tido sucesso, marcaram de forma
duradoura as reestruturações subsequentes. Se nos referimos a reformas no
plural, tal deve-se ao facto de os anos 30 marcarem efectivamente uma re-
forma global na política de defesa que perdurou quase até ao século XXI,
não se resumindo às famosas reformas do Exército de 1936-1937. Efectiva-
mente, as reformas dos anos 30 incluem também a reforma da Armada e,
sobretudo, a muito esquecida reforma dos órgãos superiores de defesa, que,
como pretendemos demonstrar, constituiu o primeiro passo para o efectivo
controlo político das Forças Armadas e do Exército. 

Esta perspectiva implica que se vá comparando a evolução do Exército
e da Armada (e, posteriormente a 1952, a da Força Aérea) ao longo do
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período em estudo, tanto mais que estas forças discordavam com fre-
quência em relação ao caminho a seguir.

As Forças Armadas portuguesas saíram da Grande Guerra humilhadas.
Apesar dos esforços efectuados pelo país, a participação portuguesa fora
medíocre e saldara-se numa série de derrotas, de que a denominada ba-
talha de La Lys 1 constitui o emblema. O Exército português estava mal
equipado e mal preparado para enfrentar as pequenas missões que tinha
a seu cargo, quer em terra, quer no mar, e as forças enviadas para a Flan-
dres só puderam seguir o seu curso na medida em que tinham sido ree-
quipadas pela Grã-Bretanha, a cujo exército estavam adstritas. 2 Em
África, as expedições tinham-se saldado em desastres militares, termi-
nando com a brutal humilhação provocada pela invasão da província da
Beira, em Moçambique, por uma reduzida força alemã constituída por
cerca de 3000 soldados. 3 No mar, a Armada comportara-se o melhor que
pudera, mas carecia de quase tudo o que era necessário e na prática não
dispunha de navios modernos para prosseguir a sua missão. Também
aqui a participação portuguesa teve por símbolo outra derrota, a destrui-
ção do caça-minas Augusto Castilho por um submarino alemão superior-
mente armado. 4 A década da guerra não terminaria sem a enorme con-
turbação provocada pela morte de Sidónio Pais e pela pequena guerra
civil que a denominada Monarquia do Norte produzira. Finda a Grande
Guerra, reorganizado o Estado na denominada República Nova, também
as Forças Armadas procuraram de novo rearmar-se e reorganizar-se para
enfrentar de forma mais eficiente as guerras futuras. Nas páginas que se
seguem far-se-á uma breve análise sobre o estado do Exército e da Armada
nos anos 20 e princípios da década de 30 e sobre as tentativas de reforma
que então foram intentadas. O corpo profissional de oficiais do Exército
sai da Grande Guerra profundamente desiludido com a I República. 
A participação fora humilhante e ferira de forma profunda a honra das
forças militares (Telo 1993b, 293-294). Sem recursos financeiros, o rear-
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1 Sobre a batalha de La Lys, cf. o estudo de Mendo Castro Henriques e António Rosas
Leitão (2001).

2 Sobre a Grande Guerra, para além do estudo já clássico coordenado por Luís Ferreira
Martins (1935), v. a recente obra coordenada por Aniceto Afonso e Carlos de Matos
Gomes (s. d.) e a obra de A. N. Ramires de Oliveira (1993-1995). Para uma síntese sobre
a participação portuguesa na Grande Guerra, cf. a obra coordenada por Manuel Themudo
Barata e Nuno Severiano Teixeira (2004, 14-34). 

3 Sobre as campanhas de Moçambique, cf. António Paulo Duarte (1998b) e Marco
Fortunato Arrifes (2004). 

4 A participação da Armada na Grande Guerra foi exaustivamente estudada por An-
tónio Telo (1999, 237-296).
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mamento do Exército parecia inviável, aumentando o descontentamento
castrense e a sua hostilidade à I República, que viria a constituir um dos
factores dos levantamentos militares contra o regime republicano. Um
exemplo, entre outros, pode encontrar-se nas memórias de Humberto
Delgado (1974, 72-73), que refere um documento assinado por vários ofi-
ciais relacionando o rearmamento do Exército e o golpe militar de 28 de
Maio. Logo após a Grande Guerra, os plenipotenciários portugueses à
Conferência de Paz tinham tentado aproveitar os despojos da guerra para
conseguirem um rearmamento pouco dispendioso do Exército (e tam-
bém da Armada), mas a realidade demonstrara a inviabilidade da ideia,
e nada tinham conseguido obter. 5 De facto, Jorge Botelho Moniz (1926,
27-41) justificava em parte o 18 de Abril de 1925 com o estado deplorável
a que haviam chegado o Exército e as Forças Armadas em geral. 

Segundo este autor, os soldados não tinham uniformes em condições
e, como só era distribuído um por recruta, enquanto o fato era lavado,
os homens ficavam enclausurados nas casernas, à espera, em ceroulas. 
O calçado era igualmente medíocre, feito à base de papelão, rompendo-
-se com facilidade e fazendo com que muitos homens andassem pratica-
mente descalços. Mas situações havia em que os recrutas nem sequer dis-
punham de roupas e calçado apropriados para o efeito, vestindo-se com
a roupa civil, que podia ser, inclusive, um fraque e chapéu de coco, e
usando tamancos ou, em casos extremos, permanecendo descalços.

A situação do material de guerra não era mais animadora. A artilharia
do campo entrincheirado de Lisboa era quase toda ela arcaica e obsoleta,
estando ainda muito mal conservada, uma vez que a verba para a manu-
tenção era diminuta. O alcance das bocas-de-fogo era irrelevante face às
armas modernas e à noite revelava-se inútil, atendendo à falta de apare-
lhos de pontaria que possibilitassem o tiro nocturno. A fortificação era,
segundo os padrões modernos, irrisória e fraquíssima. A instrução das
unidades era também confusa, ficando ao arbítrio de cada um dos regi-
mentos, os quais instruíam os soldados como podiam, não havendo uma
doutrina táctica unificada, nem sequer, provavelmente, um arremedo de
doutrina táctica geral. O armamento e as munições eram de proveniência
variada e em pouca quantidade, criando imensas dificuldades de muni-
ciamento e de reposição do material em caso de guerra, dado que as uni-
dades dispunham de armas com modelos diferentes.Não se pense que

23

5 Sobre a participação portuguesa na Conferência de Paz de Versalhes em 1919 e a
respectiva relação com o rearmamento das Forças Armadas portuguesas, cf. José Medeiros
Ferreira (1992b, 74-75).
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por este ser um texto que procurava legitimar, face à opinião pública, a
rebelião de 18 de Abril de 1925, não contém uma grande dose de ver-
dade. Na realidade, a situação do Exército português nos anos 20 era ca-
lamitosa, tanto em homens como em equipamento. Não deixa de ser
sintomático desta situação o facto de só em 1930 se ter finalmente deci-
dido retirar a obsoleta artilharia de antecarga (ou carga pela boca).6

Em 1930 o Exército criara uma comissão para estudar o seu progres-
sivo rearmamento. O relatório desta comissão não apresentava apenas
as justificações técnico-militares e os modelos de armas desejáveis para
um futuro rearmamento, mas incluía também importantes apreciações
sobre o estado do material de guerra que o Exército então possuía e cujas
deficiências já se faziam sentir desde os anos 20. A infantaria recebera
nessa altura 740 metralhadoras novas, 100 metralhadoras pesadas Vickers,
440 metralhadoras ligeiras Madsen e 200 metralhadoras ligeiras Vickers-
Berthier. Era todo o material novo do Exército. 

Para além das metralhadoras, faltavam os morteiros, que não perfaziam
mais de 12 bocas-de-fogo, assim como os canhões de acompanhamento
de infantaria. A cavalaria estava armada com carabinas de 6,5 mm/96, com-
pletamente inapropriadas devido à sua antiguidade e desgaste. A infantaria
dispunha de dois tipos de espingardas, a 6,5 m/904 Mauser-Vergueiro e a
7,7 m/917 Lee Enfield, o que dificultava a organização logística e a instrução
da tropa. A maioria destas espingardas estava, contudo, em muito mau es-
tado, sendo a sua precisão medíocre devido ao desgaste das estrias dos
canos. A situação era agravada pelo facto de a Fábrica de Braço de Prata só
produzir 1000 espingardas por ano, quando seriam necessárias pelos menos
60 000 num período de cinco anos. Em 1930-1931 o Exército dispunha
de 157 bocas-de-fogo de campanha de diversos tipos e calibres. Eram armas
sobreutilizadas, quer por terem servido na Grande Guerra, quer por con-
tarem então com mais de duas décadas de uso em território nacional.

Segundo este texto, havia 10 baterias de 7,5 cm m/917 e 18 baterias
de 7,5 cm m/904, além de 3 baterias de 7cm m/904 MTR. Porém, grande
parte destas armas tinha os canos desgastados, carecendo de uma retu-
bação eficaz. A artilharia de costa estava completamente ultrapassada, ci-
frando-se o seu alcance de fogo em 12,5 km. Ora, as bocas de fogo prin-
cipais dos navios das grandes potências alcançavam os 27,5 km, o que
lhes permitia bombardear Lisboa fora da réplica da defesa portuguesa.7

6 Cf. Boletim da Direcção da Arma de Artilharia (1930, n.º 1, 1).
7 O relatório encontra-se no AHM, fundo Tasso de Miranda Cabral, 26.a divisão, 5.a

secção, cx. 331, n.º 89, ano de 1931.
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Os elementos recolhidos neste relatório técnico e confidencial demons-
tram que a perspectiva de Jorge Botelho Moniz estava muito longe de
ser um exagero. 

Da mesma forma, a visão que o autor de «18 de Abril» avançava sobre
a situação dos quartéis era paradigmática. O relatório de 1931 do coman-
dante da 1.ª Região Militar reconhecia que os alojamentos das unidades
tinham, regra geral, condições medíocres, estando na sua maioria disse-
minados por antigos conventos arruinados. 8 Ainda em 1937, o deputado
da Assembleia Nacional Lobo da Costa lastima que no quartel de que
era comandante e onde se esforçava por pernoitar três vezes por semana
os soldados tivessem de dormir ao relento no Verão para fugir aos perce-
vejos que infestavam as casernas. 9 Utilizando a feliz expressão que Pereira
da Silva usara para caracterizar a Armada na década de 20, pode dizer-se
que a situação geral do Exército o aproximava de um autêntico «zero mi-
litar». 

Se o estado do Exército era medíocre, o da Armada não era melhor. 
A Armada enfrentara a Grande Guerra com inúmeras dificuldades e, tal
como o Exército, procurara aproveitar os despojos de guerra para conse-
guir modernizar-se. Segundo José Medeiros Ferreira (1992b, 66), a Ar-
mada elaborara uma proposta para apresentar na Conferência de Paz,
onde se propunha adquirir (apropriação como despojos de guerra) as se-
guintes unidades de origem alemã: 4 cruzadores rápidos de 4000 t, 8 cru-
zadores ligeiros de 1800 t, 12 contratorpedeiros de 900 t, 8 canhoneiras
de 1000 t, 4 submersíveis e alguns hidroaviões. A participação nas Con-
ferências de Paris-Versalhes fora mais auspiciosa para este ramo das Forças
Armadas, embora os objectivos propostos pelo governo de Lisboa te-
nham ficado largamente por cumprir, acabando por receber apenas seis
torpedeiros austríacos da classe TB82F de 244 t, dois dos quais se perde-
ram a caminho de Portugal. Além disso, em 1920 foram também adqui-
ridos na Grã-Bretanha dois sloops, conhecidos em Portugal, de forma erró-
nea ou megalómana, como cruzadores, visto rondarem apenas as 1250 t e
estarem armados com peças de calibre igual ou inferior a 76 mm, quando
a maioria dos cruzadores ligeiros da Grande Guerra rondava já as 5000 t
de deslocamento e possuía bocas-de-fogo principais com calibres de 
152 mm/155 mm (Telo 1999, 311-312). Segundo um documento de
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8 Cf. AHM, classificador geral, 14, «Documentos do ministro da Guerra Namorado
de Aguiar», B,  processos privativos, cx. 7A.

9 Cf. Diário das Sessões da Assembleia Nacional e da Câmara Corporativa (1936-1937, 137.ª
sessão, 739).  
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1936, em 1926 os navios que compunham a Armada portuguesa perfa-
ziam 29 590 t, mas pouquíssimos tinham sido construídos durante ou
depois da Grande Guerra. No total, havia 44 unidades navais, das quais
apenas 15 tinham sido fabricadas em 1914 ou após esta data, e mesmo
estas encontravam-se muito desgastadas pela guerra. Era uma Armada
muito ligeira, em que o navio mais pesado, o cruzador Vasco da Gama,
deslocava apenas 3030 t, sendo, no entanto, um dos navios mais velhos
da Armada, visto que fora adquirido em 1876 e modernizado em 1902. 

A maior parte dos navios mais recentes eram unidades de pequeno ou
muito pequeno porte, contratorpedeiros, torpedeiros e os dois sloops ad-
quiridos aos britânicos. Os outros navios mais recentes da Armada, no-
meadamente os contratorpedeiros e os torpedeiros eram pequenas uni-
dades que não atingiam sequer as 1000 t, rondando os primeiros as 650 t
e os segundos as 250 t. 10 Como se pode observar, a Armada posterior à
Grande Guerra continuava a ser uma força de meios escassos, envelhecida
e a uma distância colossal do projecto naval de 1911-1913, que visava a
constituição de uma frota de batalha dotada de quatro a seis Dreadnoughts
(supercouraçados, de origem britânica), além de uma hoste de navios li-
geiros de apoio. 11

Apesar dos projectos e esforços de Pereira da Silva e de outros oficiais
da Armada, a evolução dos anos 20 não foi de molde a reconstruir a ma-
rinha de guerra nacional. Em Novembro de 1925 Pereira da Silva criara
a Divisão Naval com vista à instrução da Armada e ao desenvolvimento
do gosto pelo império colonial. Esta seria formada pelos cruzadores Ada-
mastor, Carvalho de Araújo e República e efectuaria uma viagem de instru-
ção naval e colonial a Cabo Verde, Guiné e Angola. 12 As verbas que fal-
tavam para o Exército também não existiam para a Armada e mesmo os
projectos de preparação naval sofriam da falta de meios para se concre-
tizarem. É assim que a projectada esquadra de operações idealizada em
meados dos anos 20 por Pereira da Silva, ao tempo ministro da Marinha,
pouco mais consegue ser do que um projecto. 

Através da ordem assinada pelo Comando-Geral da Armada em 23 de
Março de 1926, Portaria n.º 4594, era criada a esquadra de operações, de que
fazia parte uma divisão de cruzadores, composta pelos navios Adamastor,
Carvalho de Araújo e Vasco da Gama, uma flotilha ligeira, os contratorpedeiros
Douro, Tâmega e Vouga e os torpedeiros Ave, Sado e Mondego. Nela estavam

10 Cf. AGM, documentação avulsa, cx. 1392.
11 Sobre o projecto naval de 1911 e a visão de Pereira da Silva, cf. Pereira da Silva

(1913, 241-269).
12 Cf. AGM, documentação avulsa, cx. 1392.
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também integradas uma esquadrilha de canhoneiras, uma esquadrilha de
submarinos e uma pequena esquadrilha de hidroaviões com 4 fockers. O re-
latório do comando da esquadra de operações refere, contudo, que esta não
passou da fase de organização, tendo sido inviabilizada pela escassez de ma-
terial, pela insuficiência de pessoal e pela sua composição: uma hoste de na-
vios heterogéneos que haviam tornado impossíveis os exercícios de conjunto.
De facto, o relatório do comando propunha que se adoptassem exercícios
simples antes de se avançar para manobras mais complexas.13

Como se pode perspectivar, nos anos 20 a situação da Armada não
era melhor do que a do Exército, pautando-se pela exiguidade dos recur-
sos e pelos meios antiquados de que dispunha para responder às neces-
sidades militares do país. É neste contexto que emergem os planos de re-
forma que tinham em vista superar as imensas debilidades das Forças
Armadas, a sua reorganização e rearmamento. Mas, se no caso da Armada
os primeiros passos são já trilhados por Pereira da Silva durante a etapa
final da República, no caso do Exército seria preciso esperar pelo período
posterior ao golpe de Maio de 1926 para se encetar o caminho da re-
forma, a qual só viria a ser consumada com o Estado Novo. 

Um projecto inacabado: Pereira da Silva 
e a reforma da Armada

Segundo uma nota escrita em Julho de 1922 pelo chefe do Estado-
-Maior da Armada, a aquisição de material deveria subordinar-se ao pro-
grama naval, ainda não fixado, e assentar em várias bases fundamentais
decorrentes de o país ser uma potência colonial. Tal facto justificava a
necessidade de se constituir uma armada de primeira ordem, a que se
vinha juntar a aliança com a Grã-Bretanha, que obrigava ao reforço do
apetrechamento dos portos continentais e coloniais, relevantes não só
em termos estratégicos, mas também como bases de operações no con-
texto da relação de Portugal com o seu aliado.14

Um arquétipo de projecto naval seria, de facto, sucintamente desen-
volvido por Pereira da Silva, 15 o qual se baseava nas premissas expressas

27

13 Cf. AGM, Estado-Maior Naval, núcleo 224, cx. 466, «Relatório do comandante da
esquadra de operações» datado de 12 de Julho de 1926.

14 Cf. AGM, documentação avulsa, cx. 1377, nota 124, datada de 12 de Julho de
1922. 

15 Deve-se a António Telo (1999, 315-318) o primeiro estudo sistemático sobre o pro-
jecto naval de Pereira da Silva.
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na referida nota. As bases do grande projecto alicerçavam-se no facto de
Portugal ser aliado da maior potência naval do mundo, a Grã-Bretanha,
e de possuir um vasto império colonial, com importantes e decisivas
posições navais no Atlântico. A arquitectura internacional em que Por-
tugal se inseria exigia uma armada dotada de meios para o proteger e
valorizar. 

De acordo com estas orientações, a Armada surge como o principal
elemento das Forças Armadas, quer pelo apoio que poderia prestar à
acção da aliança, quer enquanto força de defesa das colónias, impres-
cindível para debelar rebeliões locais ou para efectuar manobras de so-
berania. Além disso, a Armada era fundamental para assegurar a capa-
cidade de contestar o domínio do mar próximo e defender os acessos
ao porto de Lisboa em caso de ataque de uma esquadra espanhola. Para
isso, Pereira da Silva pugnava pelo equipamento da Armada com um
conjunto de flotilhas combinadas de cruzadores, líderes de flotilha e
contratorpedeiros, apoiados também em meios submarinos e em meios
aéreos que assegurassem o controlo do mar próximo por meio de uma
estratégia naval baseada em incursões rápidas e devastadoras. O plano
obrigava à aquisição de três cruzadores rápidos modernos, três líderes
de flotilha e nove contratorpedeiros, além de doze submarinos e diver-
sos meios aéreos. Quatro a cinco cruzadores velhos seriam utilizados
nas operações coloniais, a segunda dimensão estratégica do plano de
Pereira da Silva (1924, 5-65), formando uma esquadra de soberania co-
lonial.

O plano apresentado por Pereira da Silva ao Conselho de Ministros e
à imprensa em Maio-Junho de 1925 diferenciava-se um pouco do mo-
delo do seu projecto de 1924. Assim, propunha a aquisição de dois cru-
zadores ligeiros de 8000 t, 4 cruzadores-torpedeiros ou líderes de flotilha
de 2000 t, 8 contratorpedeiros de 1200 t e 8 submersíveis, além de meios
aéreos. Visava a criação de duas esquadras ligeiras de carácter defensivo,
com o objectivo de dificultar ao «nosso inimigo provável», para utilizar
a terminologia coeva, ou seja, à Espanha, o acesso às costas portuguesas.
Uma esquadra seria composta por um novo cruzador ligeiro, 2 novos
cruzadores-torpedeiros, os 4 velhos contratorpedeiros da classe Douro e
os 4 velhos torpedeiros da classe Liz, que haviam pertencido à frota aus-
tríaca. A segunda esquadra ligeira seria composta apenas por meios novos,
um novo cruzador ligeiro, dois novos contratorpedeiros-cruzadores e
oito novos contratorpedeiros (Oliveira 1943, 24-28). Tratava-se de um
plano mais restrito do que o apresentado em 1924, mais vocacionado
para a defesa do mar próximo. 

A Política de Defesa Nacional, 1919-1958
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António Telo considera que o plano de Pereira da Silva era incompor-
tável do ponto de vista económico, comparando o seu custo de 14 mi-
lhões de libras com os 22 milhões de libras da dívida de guerra contraída
por Portugal em relação  à Grã-Bretanha, o que o tornava, na prática, in-
viável (Telo 1999, 317). 

No entanto, a obra de Pereira da Silva não se limitou a este projecto
naval. Enquanto ministro da Marinha, reorganizou as estruturas do mi-
nistério que tutelava, assim como as da Armada. Em 1924 remodela o
currículo do curso naval de Guerra, que fora criado em 1920 para um
conjunto seleccionado de oficiais da Armada, e reestrutura a organização
do corpo de marinheiros e do corpo de oficiais. Os primeiros são dividi-
dos em quatro brigadas (marinheiros, artilheiros, mecânicos e guardas
navais) e os segundos em sete classes (marinha, engenheiros construtores,
saúde naval, engenheiros maquinistas, administração e músicos e auxi-
liares dos serviços da Armada). Contrariando também a organização hie-
rarquizada e excessivamente descentralizada da Armada, resultante da
reorganização de 1921, centralizou em si e no ministro da Marinha o go-
verno da Armada (Telo 1999, 320-323). No entanto, apesar dos esforços
desenvolvidos, a acção de Pereira da Silva não conseguirá resolver o pro-
blema central da Armada nem a sua insuficiência de meios realmente
modernos. O «zero naval» permanecia, conquanto as bases para uma re-
novação naval tivessem sido então lançadas. 

A reforma militar da ditadura militar 
e o plano de defesa de Morais Sarmento

Se a Armada conhecera uma primeira reforma de fundo ainda nos finais
da República, já o Exército teria de esperar pelo início da ditadura militar
para dar os primeiros passos nesse sentido. De facto, imediatamente após
o golpe de Maio de 1926, ainda as armas não estavam frias, já o novo go-
verno anunciava as medidas tendentes a uma reorganização geral do Exér-
cito. Saliente-se, não obstante, que esta reforma assentava em projectos de
reorganização do Exército efectuados na sequência da Grande Guerra, com
os quais, na óptica dos autores, se propunha aplicar a experiência da
Grande Guerra à estrutura militar portuguesa. Segundo um parecer apre-
sentado em 1924 aos deputados da nação, a reforma do Exército conti-
nuaria a alicerçar-se na universalidade do serviço militar, expressão da mo-
bilização da nação, tal como sucedera na Grande Guerra, mas agora
sustentada por um quadro orgânico de comando permanente que assegu-
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rasse a existência de dois escalões militares, um activo e permanente e outro
de reserva. Questionava-se assim a pureza do modelo miliciano.16

Entre Junho e Setembro de 1926 foram publicados diversos decretos
que reorganizavam o Exército metropolitano e colonial. Segundo a His-
tória do Exército Português, a reestruturação baseava-se na ideia de que o
modelo miliciano não tinha viabilidade num país como Portugal, o qual,
dispondo de colónias, necessitava de um modelo de organização militar
com carácter permanente. A evolução tecnológica e a sofisticação da
guerra moderna aconselhavam também a criação de um exército semi-
permanente, com um núcleo de instrução e cobertura em tempo de paz
e capaz de crescer em tempo de guerra, para o máximo de mobilização
possível (Oliveira 1995, 4.º vol., 37-39). 

Na verdade, os objectivos da nova legislação visavam assegurar a proe-
minência do corpo de oficiais do Exército, assente numa hierarquia bem
ordenada, por contraponto ao modelo miliciano 17 que vigorara durante
a I República e à anarquia que caracterizara as Forças Armadas, o que
implicava a criação de uma força mais especializada e com maior tecni-
cidade. Pressupunha-se, de igual modo, uma modificação da política de
defesa, até então assente na «defesa recuada», em prol da «defesa avan-
çada», isto é, na defesa de Portugal ao longo da fronteira raiana. De forma
paradoxal, os novos modelos de organização militar e de defesa avançada
impunham uma mobilização da conscrição muito maior tanto em tempo
de paz como em tempo de guerra, mas solidamente ancorada na primazia
efectiva do corpo especializado e elitista do núcleo de oficiais do quadro
permanente.

É assim que a legislação de 1926 relativa à reorganização do Exército
impõe a dependência do Ministério da Guerra ao Exército, afirmando
que o «exército metropolitano compreende: 1.º o Ministério da Guerra
[...]». Isto é, o ministro e o ministério são uma emanação da força militar,
o que implica uma subordinação dos primeiros à segunda. Pelo contrário,
nos nossos dias, o Ministério da Defesa é uma emanação do governo,
que, por sua vez, subordina as Forças Armadas. Ao Exército metropoli-
tano cabia, em tempo de paz, a instrução e a preparação para a mobili-
zação das unidades e formações que deveriam fazer parte do exército de
campanha em tempo de guerra. Não haveria em tempo de paz unidades

16 Cf. AHM, assuntos militares gerais, organização do Exército, 3.a divisão, 2.a secção,
cx. 15, n.º 24, «Parecer do Conselho de Estado-Maior do Exército» datado de 1924. Re-
fira-se o facto de o parecer salientar a relevância do modelo militar francês.

17 Sobre o modelo militar republicano v., por exemplo, a recente obra de António
Silva Ribeiro (2004, 115-117).
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militares maiores do que as brigadas, na cavalaria, e do que os regimentos,
na infantaria e artilharia. Isto implicava que o princípio da mobilização
da população era mantido e que o exército de massas continuava a ser a
base da força terrestre portuguesa. Neste sentido, a milicianização do
Exército não desaparecia do ponto de vista da mobilização da população
em idade de conscrição. Mas desaparecia, e de forma substantiva, a «hel-
vetização» militar republicana quando se valorizava a especialização téc-
nica e se sobrelevava o corpo de oficiais do quadro permanente. Esta de-
sejada especialização pressente-se (visto não se encontrar declarada) no
texto do Decreto-Lei n.º 12 017, em cujas páginas se descreve a orgânica
interna do Ministério da Guerra e do Estado-Maior-General e do qual
ressalta a primazia da oficialidade do quadro permanente. De acordo
com este decreto, a repartição do gabinete do ministro ficaria sob as or-
dens de um oficial superior do corpo do Estado-Maior e as quatro direc-
ções-gerais do ministério ficariam, cada uma, sob as ordens de um oficial
general, o que transformava, efectivamente, o Ministério da Guerra num
couto do Exército.

Mas não era só nesta perspectiva que se rompia com a I República e
com o passado. Davam-se também os primeiros passos para se alcançar
o objectivo de defender as fronteiras do país, preparando não só a mo-
bilização, agora enquadrada por um corpo de oficiais especializado, mas
também começando a modificar a estratégia militar nacional. Assim, o
território continental era dividido em vinte e dois distritos de recruta-
mento e reserva, extinguido-se os trinta e cinco distritos de mobilização
então existentes. A inovação que consistia em considerar os distritos mi-
litares não só circunscrições para o recrutamento, mas também para a
mobilização da reserva, seria uma medida fundamental para assegurar
uma mobilização muito maior do Exército, uma vez que o controlo dos
oficiais do Exército sobre esta força militar se prolongava, teoricamente,
para lá da fase de recruta e instrução, ao contrário do que acontecia du-
rante a I República com as denominadas escolas de repetição. Para além
disso, possibilitava a maior mobilidade dos soldados, que deixavam de
estar apensos às divisões territoriais, também extintas, e passavam a poder
ser destacados para onde entendessem os comandos militares. 

Além destas medidas, era também extinto o Campo Entrincheirado
de Lisboa e o respectivo quartel-general.18 Esta última medida revestia-se
de um valor estratégico-militar simbólico, na medida em que o referido

18 Ministério da Guerra e Ministério do Exército, Ordens do Exército, 1.ª série (1926,
n.º 9, 432-435). Decreto-Lei n.º 12 017, de 2 de Agosto de 1926. 
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Campo corporizava a ideia de «defesa recuada», concepção que se pre-
tendia agora abandonar. Além disso, esta extinção assumia ainda outro
valor simbólico, na medida em que a pervivência do Governo Militar de
Lisboa, com a sua dupla função de cargo administrativo e operacional,
significava a valoração simultaneamente simbólica e concreta do domínio
militar sobre o poder político. 

A afirmação de um novo projecto estratégico não se limitava à legis-
lação. Nesse mesmo ano foi redigido um projecto de defesa de Portugal,
denominado «plano de Júlio de Morais Sarmento», que objectivava a
concepção de «defesa avançada». A «Memória sobre a defesa de Portugal»
é um texto manuscrito datado de 26 de Julho de 1926 que faz referência
na capa ao Estado-Maior do Exército, 1.ª Direcção, 2.ª Repartição, isto
é, a repartição encarregada da defesa da metrópole e das operações de
guerra. Não se quer com isto dizer que o texto em questão tivesse carácter
oficial — o facto de se encontrar manuscrito gera muitas dúvidas sobre
esta matéria —, mas, mesmo não o sendo, pode ser considerado, apesar
de tudo, um texto oficioso que espelhava a visão do Exército sobre a po-
lítica de defesa nacional a seguir. 

O texto é clarividente nas opções tomadas, recusando como desmo-
ralizante o abandono e a perda de território nacional e considerando ine-
ficaz a concepção de defesa recuada, da autoria de Sebastião Telles. 19 Pelo
contrário, considerava «absolutamente necessário» garantir a integridade
total do território nacional. A guerra deixara de ser encarada como uma
luta entre exércitos para passar a ser vista como o combate entre povos.
Neste contexto, o Estado português devia ser capaz de mobilizar todos
os recursos materiais e populacionais necessários para enfrentar o inimigo
a partir da fronteira, disputando, palmo a palmo, o território nacional,
com o objectivo último da defesa da cidade e do porto de Lisboa. 

O autor ou autores do texto salientam que, num primeiro momento,
Portugal deveria contar apenas consigo próprio, não obstante a aliança
com a Grã-Bretanha. Este dado tinha uma importância evidente, visto
obrigar a um esforço redobrado na defesa continental até à chegada dos
reforços britânicos, o que só deveria acontecer num segundo momento.
Combinado o ideal com a necessidade, a defesa do país a partir da fron-
teira significava dar a prioridade às forças de terra na política de defesa
militar. 

19 Cf. AHM, assuntos militares gerais, 3.a divisão, 1.a secção, cx. 30, n.º 37, «Memória
sobre a defesa de Portugal». 
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O  «plano Morais Sarmento» considerava ainda que o estado do Exér-
cito para a defesa nacional era nulo. Porém, mesmo o exército ideal teria
de ser de tipo«miliciano», atendendo à pouca profundidade do território
nacional e à sua extensa fronteira de 912 km, que tornavam inviável a
mobilização num só tempo, sendo por isso obrigatório o desenvolvi-
mento de uma poderosa força de cobertura capaz de proteger o exército
de conscrição nacional e apoiar o início das operações de guerra. 

O conceito de «miliciano» deve ser aqui relativizado. O texto não se
refere a um modelo sociopolítico e militar, mas unicamente à ideia de
mobilização da conscrição, à gestação de uma força massificada no sentido
mais estrito do termo. Nada indica, bem pelo contrário, que o(s) autor(es)
do texto se referissem a um modelo social de força militar assente no povo,
no corpo político e na cidadania cívica, da qual dimanaria o poder polí-
tico, tal como fora pensada a força militar durante a I República. 20 A mo-
bilização não remetia para nenhuma forma de «guerra popular» nem para
a conscrição total de um actor político denominado povo; tinha por fim
a submissão da massa da nação ao corpo selecto do quadro permanente
de uma forma que pode ser equiparada à relação que a aristocracia tinha
com os seus súbditos durante o Antigo Regime. 21 O paradigma militar
republicano, o modelo miliciano, era criticado pelo corpo de oficiais por-
que punha em causa a especificidade da sua função profissional e a con-
comitante valoração social e económica que daí poderia advir. 

Para assegurar uma melhor cobertura, o «plano Morais Sarmento» pro-
põe igualmente que se considere a possibilidade de reforçar a fronteira
com numerosas fortificações permanentes ou de campo que dificultas-
sem as incursões ou as invasões efectuadas pelo inimigo. 22

Em última análise, o modelo militar proposto aproxima-se daquele que
começava a ser valorizado em França e que assentava na defesa avançada
das fronteiras.23 Paradoxalmente, tendo em conta a visão que os oficiais

33

20 Sobre o modelo «miliciano» de organização do Exército durante a I República, cf.
Maria Carrilho (1985, 205-212) e José Medeiros Ferreira (1992a, 45-48.) 

21 A guerra popular ou a guerra revolucionária impõem a mobilização do povo com
base num ideal social ou num ideal político, ou na combinação de ambos. Pressupõem,
portanto, a autonomia do indivíduo que age de acordo com a sua consciência (cf. Claude
Delmas 1959). Nada está mais longe da racionalidade da reforma militar do Exército,
que visa submeter a tropa ao controlo do quadro permanente.

22 Cf. AHM, assuntos militares gerais, 3.ª divisão, cx. 30, 1.ª secção, n.º 37, «Memó-
ria...», fls. 10 e 12.

23 Sobre a política defensiva francesa em finais dos anos 20 e princípios dos anos 30
e a origem da  construção de poderosas estruturas fortificadas que viriam a dar origem à
famosa linha Maginot, cf. Guy Pedroncini (2001, 9 e 11-12).
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portugueses tinham sobre o poder e a eficiência militar de França, os dois
países adoptavam uma política de defesa militar análoga, uma vez que
ambos se tinham de precaver em relação a eventuais ataques dos países
vizinhos, a Alemanha no caso da França e a Espanha no caso de Portugal.
Mas mais importante para a nossa interpretação é que o texto do «plano
Morais Sarmento» vem ao encontro das concepções defendidas pelos es-
trategistas militares no final dos anos 20 e nos anos 30, sendo mesmo an-
terior à maioria dos referidos textos teóricos (Duarte 2005, 61-220), o que
parece demonstrar que a teoria e a doutrina oficiosas se confundiam com
as visões igualmente oficiosas do Estado-Maior-General.

As medidas tendentes à reforma do Exército foram, durante a ditadura
militar, obra de vastíssima legislação. Assim, foram promulgadas nume-
rosas leis relativas à Escola Central de Sargentos, à Escola Central de Ofi-
ciais Milicianos, à Escola Central de Oficiais, reorganizando-se também
as armas e serviços, as direcções das armas e os quartéis-generais. Funda-
mental fora a modificação do Conselho Superior da Disciplina Militar
(Nunes 1928, 181-185), instrumento político essencial para o domínio
do aparelho militar pelos militares da «situação» e único instrumento re-
pressivo que assegurava a eliminação legítima dos focos de resistência in-
ternos do Exército ao novo poder. 

É esta instabilidade que explica que as reformas militares de 1926 não
tenham tido efectiva consecução no que se refere ao rearmamento e à
preparação e instrução das forças com vista à defesa externa. No fundo,
a ditadura militar, enredada nos seus próprios problemas e enfrentando
resistências republicanas dentro e fora dos quartéis, fizera do poder mi-
litar a verdadeira força de segurança e domínio interno, inviabilizando
qualquer reforma estrutural e cingindo-se às estritamente necessárias à
defesa do regime. Neste sentido, e apesar do furor legislativo dos militares
instalados no poder, o Exército continuou a ser a nulidade de que fala-
vam o(s) autor(es) do «plano Morais Sarmento», exprimindo, paradoxal-
mente, a característica central da ambiência agónica da época.

Não é, todavia, objecto desta obra a questão política da ditadura mi-
litar. É hoje sobejamente conhecido que o 28 de Maio resultou de uma
coligação ampla de forças políticas de diversos matizes, visando derrubar
a denominada «ditadura dos democráticos», que viriam depois a digla-
diar-se durante a ditadura militar. Em causa estavam diversos modelos
político-ideológicos, desde os mais próximos do fascismo aos republica-
nos conservadores, passando pelos que pretendiam apenas uma nova re-
pública expurgada. O Estado Novo brotou do consenso possível entre
algumas dessas forças (Madureira 2000).

A Política de Defesa Nacional, 1919-1958
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No contexto destas porfias em que a violência armada era uma cons-
tante, a função militar centrou-se na defesa da ditadura militar, arrui-
nando qualquer projecto de reorganização e reequipamento da força bé-
lica. Na realidade, entre 1927 e 1931, sucessivas rebeliões tiveram de ser
esmagadas à força, assistindo-se muitas vezes ao confronto entre milita-
res. 24

Tensão interna e ambiência agónica 

O período do pós-guerra conhece uma progressiva distensão nas rela-
ções entre Portugal e Espanha. Com efeito, entre 1910 e 1914, as relações
entre os dois vizinhos ibéricos tinham sido tensas devido ao apoio dado
ou consentido por Afonso XIII aos intransigentes monárquicos portu-
gueses, em grande parte como forma de  defesa face a um eventual apoio
dos republicanos lusos aos seus congéneres espanhóis. 25 Essa tensão fora
acrescida pela aproximação da Espanha à Entente desde 1907, o que des-
valorizara a posição de Portugal face à Grã-Bretanha (Ferreira 1989, 23-
-24). A guerra congelara a tensão, mais do que a esvaíra. 26 Contudo, as
profundas transformações políticas internacionais geradas pela Grande
Guerra modificariam as relações entre os dois vizinhos ibéricos. A partir
do início da década de 20, primeiro de forma moderada e com um dina-
mismo acrescido durante o governo de Primo de Rivera, Portugal e a Es-
panha passariam a manter relações cordiais, que se intensificariam entre
1926 e 1930, durante a ditadura militar, período em que os dois vizinhos
ibéricos passaram a ser governados por regimes com origem na força ar-
mada. 

Na realidade, afastada a ameaça mais directa do perigo espanhol e tam-
bém o distante mas plausível perigo sul-africano sobre as colónias portu-
guesas da África austral (Ferreira 1993, 113-118) decrescia também a pres-
são para o rearmamento das Forças Armadas e a preocupação com a
política de defesa militar. A força militar acabaria por ser sugada pelo
vórtice da profunda crise nacional 27 que o país atravessava. Seria esta

24 Sobre o reviralho e as rebeliões na ditadura militar, cf. Luís Farinha (1998a).
25 Sobre a questão da proclamação da República em Portugal e a postura do governo

e do rei de Espanha, cf. Hipólito de la Torre Gómez (1978).
26 Sobre as relações entre Portugal e a Espanha na Grande Guerra, cf. Hipólito de la

Torre Gómez (1980).
27 Sobre a crise dos anos 20, cf. António Telo (1980 e 1984), Rui Ramos (1994, 597 e

segs.) e Fernando Rosas (2004, 29-50). 
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crise, no entanto, que acabaria por colocar as Forças Armadas no epicen-
tro da sua resolução, enquanto réstia última de ordem na indisciplinada,
conflituosa e conturbada sociedade portuguesa. 

Parece ter sido o putativo «ditador mussoliniano» Cunha Leal quem,
em 1923, numa conferência na Sociedade de Geografia, terá lançado o
repto sobre o papel salvífico das Forças Armadas na jugulação da crise
nacional. 28 Foi na sequência da acalmia das relações externas de Portugal
e do agudizar da crise geral interna que as Forças Armadas relegaram para
segundo plano a sua função tradicional de defesa de uma entidade co-
lectiva face aos inimigos externos para se ocuparem de modo predomi-
nante com os problemas internos. Ora, resolver os problemas internos
era, na percepção das Forças Armadas, lidar com uma situação agónica,
distinguindo os inimigos dos amigos. Os inimigos das Forças Armadas
na década de 20 tinham em definitivo um rosto: os «políticos».

Na suas obras sobre o «9 de Abril» e a «guerra nas colónias», o futuro
rosto do 28 de Maio de 1926 tinha por hábito zurzir os políticos que,
governando Portugal, tinham deixado que o Exército caísse em tal miséria
que as condições em que combatiam as Forças Armadas se haviam tor-
nado lastimáveis, gerando humilhantes derrotas, de que La Lys era o em-
blema. 

Para Gomes da Costa (s. d. e 1925), os verdadeiros responsáveis pela
miséria nacional eram os políticos que, desgovernando o país, o deixa-
vam humilhado face ao exterior, como sucedera aquando da Grande
Guerra. Não seria o único a pensar desta forma. Muitas décadas depois,
e em circunstâncias de vida que permitiam outra visão da crise da década
de 20, Humberto Delgado (1974, 77) salientava precisamente a hostili-
dade, ou, para utilizar as suas palavras, «o ódio» dos jovem militares em
relação aos políticos de Lisboa. Não deixa por isso de ser sintomático
que a proclamação que Gomes da Costa faz ao arrancar de Braga fizesse
equivaler, na mesma figura, os inimigos externos e internos. 29

Era a pátria doente e dividida que cabia pôr em ordem através da uti-
lização redentora das Forças Armadas. Para isso, como afirmava à época
Fidelino Figueiredo (1926, 14), era necessário que a força regenerasse a
nação, enxertando o mal. A figura de estilo era expressiva: eliminar o
corpo adverso surgia como o fundamento da ordem e da unidade nova

28 Cf. Rui Ramos (1994, 611-613), José Medeiros Ferreira (1992a, 111-112) e Carlos
Fernandes Nunes Faria (2001, 681-682). 

29 Cit. in Leopoldo Nunes (1928, 61); v. também a referência em Carlos Fernandes
Nunes Faria (2001, 695-696). 
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que se pretendia criar. Na óptica das vozes que assumiam a vanguarda
da ruptura política, tratava-se de amputar os membros podres e perni-
ciosos da nação para que do corpo enxertado brotasse seiva nova, rege-
nerada, vitalizada: era este, em suma, o grande projecto da(as) direita(as).
A utilização da força, pressupondo a violência, fundamento da acção das
Forças Armadas, seria o instrumento de redenção nacional. Sendo os fe-
nómenos mais intensos de conflitualidade os internos, e não os externos,
as características axiais da ambiência agónica reflectiam mais as tensões
interiores da sociedade portuguesa do que as problemáticas externas, bas-
tante distendidas na terceira década do século XX. O triunfo da força ar-
mada deveria significar, por isso, o princípio da resolução dessas tensões
e a emergência de uma época de redenção interna. Seria o início da era
das grandes reformas.

37
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Capítulo 2

A era das grandes reformas 
(1930-1939)

Seria preciso esperar pelo «redentor» para que, finalmente, as Forças
Armadas começassem a reequipar-se. Tem sido suficientemente salien-
tado que a reorganização das Forças Armadas foi politicamente condu-
zida por Salazar, tendo em vista os seus objectivos de perdurabilidade
no poder. 1 Alguns autores salientam mesmo que o processo teve como
propósito final o domínio de Salazar sobre o aparelho militar e a sua su-
bordinação ao aparelho político (Faria 2000, 258-259 e 261-263). Não se
propõe a modificação dessa visão, mas é talvez aceitável matizá-la um
pouco, se admitirmos que a subordinação das Forças Armadas ao poder
político obrigava, de algum modo, à satisfação de alguns, se não de boa
parte, dos interesses/objectivos do Exército e da Armada. Estes assenta-
vam quer na valorização sócio-económica das forças militares, quer no
seu reapetrechamento segundo os moldes que consideravam ideais, o
que implicou por parte de Salazar e dos seus acólitos uma hábil flexibi-
lidade na formulação da legislação militar e no reequipamento das Forças
Armadas, a que seria necessário juntar a necessidade de equilíbrio entre
a Armada e o Exército.

A reforma naval de 1930

Anteriormente já se analisaram os pressupostos teóricos sobre os quais
assentaria a política naval e a política de rearmamento da Armada. Tais
pressupostos foram consubstanciados numa política de rearmamento

1 Cabe a Fernando Rosas (1989, 13-31) a autoria de um texto em que salienta que o
objectivo central do salazarismo foi o de «saber durar», num complexo jogo de equilíbrios
internos e externos. 
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naval no início dos anos 30. Através da comparação entre os projectos
teóricos, o projecto oficial e as suas subtilezas analisar-se-ão as concepções
de política naval em jogo na legislação e na formulação da política naval
de 1930-1932.

Não foi possível encontrar no núcleo do Estado-Maior-Naval do Ar-
quivo Geral da Marinha (AGM) documentação relacionada com o pla-
neamento estratégico operacional da Armada, isto é, com uma visão e
organização global da estratégia naval. É certo que não foi possível, no
prazo de realização deste trabalho, inventariar toda a documentação exis-
tente neste arquivo, ao contrário do que aconteceu em relação ao Ar-
quivo Histórico Militar e ao Arquivo Salazar, na Torre do Tombo. Efec-
tuou-se, contudo, o inventário sistemático das fichas do núcleo do
Estado-Maior-Naval, não se detectando aí a existência de planos estraté-
gicos navais gerais em caso de guerra. O material consultado, nas caixas
que pareciam mais promissoras, revelou-se, pelo contrário, desapontante.

Embora se possam considerar várias hipóteses que expliquem a falta
de documentação relativa ao planeamento estratégico naval da Armada,
desde eventuais erros no processo de levantamento da documentação re-
lacionados com uma incorrecta catalogação das espécies até uma eventual
impossibilidade de acesso aos planos estratégicos, cuja consulta ainda
não esteja autorizada, creio que a hipótese mais verosímil é aquela que
aponta para a simples inexistência de tais planos.

Diversas indicações apontam nessa direcção, dizendo-se desde já que
esta é, no essencial, ainda uma mera hipótese que exigiria um levanta-
mento mais exaustivo do material existente no Arquivo Geral da Armada.
O elemento mais estruturante desta hipótese é o reduzido número de
navios existentes na Armada, uma quinzena, sem qualquer navio de com-
bate principal, pelo que a sua acção estratégica seria quase nula, ou seja,
não havia de facto meios para implementar uma acção estratégica naval
consequente. Como afirmava o parecer da Câmara Corporativa em 1938,
já após o grande reequipamento de 1932-1936, a propósito da aquisição
de mais 3 submarinos e 3 contratorpedeiros, os navios da Armada esta-
vam limitados a efectuar missões tácticas.2 A concepção naval evoluía
então do patamar político-estratégico (ou, na denominação actual, estra-
tégico total), consubstanciado nas grandes linhas orientadoras de defesa
do mar continental próximo e da soberania imperial, para o patamar téc-
nico-táctico, o uso dos meios navais existentes. O estrato intermédio, es-
tratégico geral, estratégico-operacional, que caracterizava a racionalidade
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2 Cf. Diário das Sessões... (1937-1938, 842 QQ).
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estratégica do Exército, a mobilização de grandes unidades (divisões, exér-
citos e corpos de exército) e a defesa avançada na fronteira, não seria pen-
sável na Armada, porque não existiam grandes unidades navais que a pu-
dessem sustentar. No máximo, a Armada conseguiria reunir uma ou duas
esquadrilhas, acabando-se por limitar as missões a acções de nível táctico,
mesmo quando a acção fosse politicamente estratégica, exemplarmente
demonstrada pelo envio do contratorpedeiro Douro para Tânger em 26
de Março de 1937 para ajudar o ministro de Portugal nessa cidade, es-
tando preparado para qualquer eventualidade (acção efectuada no con-
texto da Guerra Civil de Espanha).3

As instruções especiais do Estado-Maior 4 abonam a favor desta tese.
Elas consignam as missões de todos os navios da Armada ao longo do
ano, missões definidas de forma muito directa e muito concreta. Ao
longo dos anos 30, estas missões são, em regra, efectuadas por um só
navio, pelo que o nível estratégico-operacional é nulo, consubstanciando-
-se, de facto, apenas dois planos de acção: o político-estratégico e o téc-
nico-táctico.    

A reforma naval fora favorecida, na óptica de António Telo, por três
factores: uma forte propaganda efectuada nos finais dos anos 20 e prin-
cípios dos anos 30 em prol da Armada, pela valoração mítica e real do
papel da Marinha na história de Portugal e nas relações com as colónias 5

(a que não seria estranha a promulgação do Acto Colonial e a visão civi-
lizadora e mercantil do prisma colonial português); 6 o facto de ter já pre-
concebido um plano de rearmamento bastante viável para os recursos
então disponibilizados pelo regime; a tensão e as ameaças reviralhistas e
autonomistas existentes nas colónias, que obrigavam a dispor de uma
força naval capaz, por si só, de manter a soberania nas colónias e ilhas
atlânticas portuguesas (Telo 1999, 328-333). Com efeito, a rebelião ma-

3 Cf. AGM, Estado-Maior Naval, instruções especiais do Estado-Maior Naval, núcleo
224, cx. 181.

4 Cf. AGM, ibid., cxs. 181 e 1035. 
5 V. a descrição dos meios e actividades da propaganda naval nos fins dos anos 20 e

princípios dos 30 em Maurício de Oliveira (1943, 73). Esta consistiu em conferências e
entrevistas nos jornais, sessões sociais de apoio e até no lançamento de panfletos por
meios aéreos sobre Lisboa. 

6 Observe-se que um dos mais reputados conselheiros de Salazar, Quirino de Jesus,
tinha uma visão assaz mahanista da relação entre a metrópole e as colónias. Sobre o acto
colonial e a política colonial do Estado Novo, v. Fernando Rosas (1994, 287-289), Valen-
tim Alexandre (1993 e 1995) e Adelino Torres (1991). Sobre a opinião de Quirino de
Jesus, cf. Comissão do Livro Negro sobre o Regime Fascista, Cartas e Relatórios... (1987,
158-160). O documento em causa data de 1934, mas é, com certeza, expressão de uma
velha concepção de Quirino de Jesus.  
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deirense de Março-Abril de 1931 foi a mais prolongada rebelião revira-
lhista que a ditadura militar suportou, tendo durado um mês, a despeito
das ingentes deficiências da defesa da ilha da Madeira face às forças oriun-
das do continente, originando igualmente uma série de sequelas nos Aço-
res e na Guiné-Bissau. A resposta governamental obrigou a operações de
carácter naval conduzidas por forças expedicionárias, que efectuaram um
desembarque de diversão na Calheta enquanto o assalto principal era
efectuado no Caniçal, visando Câmara de Lobos e o Machico. O sucesso
do assalto levou ao colapso da resistência e à capitulação dos revoltosos. 7

Sendo um dos poucos exemplos de operações anfíbias anteriores à Se-
gunda Guerra Mundial feitos por uma armada e um exército de um país
com numerosos territórios dispersos além-mar, não deixa de ser sinto-
mático que esta operação, assim como o interesse por este tipo de ope-
rações, tenham sido tão descurados. Esta realidade era o reflexo de uma
certa colonização mental, de um certo mimetismo relativamente ao que
era considerado um paradigma militar, que se reflectia no fascínio por
determinadas forças armadas, a Royal Navy, no caso da Armada, e o exér-
cito francês, no caso do Exército. 

O rearmamento da Armada 8 é orientado pelo Decreto-Lei n.º 18 633,
de 17 de Julho de 1930, que define o programa com que se pretende ini-
ciar a primeira fase do processo de construções navais. O decreto, em
poucas páginas, condensa, todavia, todas as propostas teóricas do pensa-
mento navalista e maritimista dos anos 20. Começa por salientar o peso
das condições geográficas e históricas na definição da política de defesa
militar, ou seja, o facto de Portugal ser uma nação orientada para o mar,
para o Atlântico, dotada de um vasto e disperso império colonial assente
no desenvolvimento do comércio cada vez mais intenso entre a metró-
pole e as colónias, devido à expansão geral do tráfego marítimo. 9 Portugal
é, nas palavras do legislador, um país de indeléveis feições marítimas e
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7 O estudo mais sistematizado sobre a revolta da Madeira de 1931 é o de Célia Reis
(1990, 38-39).

8 Na sequência da conferência de desarmamento de Londres, ter-se-ia pensado em ad-
quirir à Grã-Bretanha alguns dos navios a retirar e a desclassificar por via da redução de
armamentos navais. Tratava-se de navios de batalha não muitos velhos, de 1912 e 1913.
O projecto foi logo abandonado pelo facto de a Armada não dispor de um número su-
ficiente de tripulantes e pelo custo incomportável dos navios em segunda mão (Maurício
de Oliveira 1943, 97-99).

9 Observe-se a visão mahanista clássica do texto. Para Alfred Mahan, o império marí-
timo-colonial era expressão da existência de colónias ricas, de uma marinha mercante
para interligar todas as suas partes e de uma Armada para proteger as suas comunicações.
Sobre Alfred Mahan, cf. Philip A. Crowl (1994 [1986],  444-477). 
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coloniais. Neste sentido, a Marinha é um instrumento fundamental de
unidade e soberania. Unidade porque, através de visitas aos portos e aos
países onde existem fortes comunidades portuguesas, permite «conservá-
las no amor à pátria» e soberania porque impõe a ordem nos territórios
ultramarinos e garante a vigilância, a fiscalização e os direitos de Portugal
nas suas águas territoriais e jurisdicionais. 

O regime, que neste caso particular ainda era o da ditadura militar,
não deixa de retirar dividendos do rearmamento naval, salientando o fra-
casso das reformas anteriores, a de João Marcelo Arroio e de Jacinto Cân-
dido da Silva no fim do século XIX e a de Pereira da Silva nos anos 20,
mas lembra igualmente os limites desse mesmo reequipamento, que se
estendia até onde não entrasse em conflito com o «indeclinável dever
[...] de consolidar o equilíbrio orçamental», sendo por isso um programa
modesto. É, contudo, apenas o primeiro momento da primeira fase do
pretendido rearmamento naval, em parte assim decidido devido à «ins-
tabilidade dos tipos de navios», isto é, à mutabilidade tecnológica, que
impunha alguma circunspecção a uma aquisição maciça de meios. Assim,
o primeiro período da primeira fase comportaria a construção de 2 avisos
de 1.ª classe (cerca de 2000 t), 2 avisos de 2.ª classe (cerca de 1000 t), 4
contratorpedeiros (entre 1400 e 1800 t), 2 submarinos (700-800 t), 1 trans-
porte de aviões com doze aparelhos embarcados, 2 vedetas de fiscalização
de pesca e material de aviação, além de torpedos, minas e munições de
artilharia. No conjunto, a primeira fase, incluído o segundo período de
aquisições, levaria à aquisição de 1 cruzador ligeiro, 2 avisos de 1.ª classe
e 4 avisos de 2.ª classe, 6 contratorpedeiros, 4 submarinos, 2 canhoneiras
e 1 transporte de aviões.10

Antevia-se, assim, uma esquadra mista, vocacionada para o império
colonial e para a defesa do mar próximo português. Os 6 avisos (4 a cons-
truir no primeiro período da primeira fase) e o transporte de aviões (a
construir no segundo período da primeira fase), assim como as 2 canho-
neiras (uma referida como estando já a ser construída num estaleiro na-
cional), estavam vocacionados para missões de soberania colonial. É de
salientar que os maiores navios da Armada nesta fase de construção eram
os avisos de 1.ª classe, armas típicas das potências coloniais. Por seu turno,
os 6 contratorpedeiros (4 a construir no primeiro período da primeira
fase), o cruzador e os 4 submarinos (2 a construir no primeiro período
da primeira fase) visavam a contestação do mar continental próximo e
dos acessos à principal base de operações nacional que era Lisboa. O pro-

10 Cf. Colecção da Legislação Portuguesa (1931, 154-156).
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grama naval, na sequência do projecto de Pereira da Silva, tencionava
dispor, em simultâneo, de uma Armada capaz de contestar o mar conti-
nental próximo e de garantir a soberania do império colonial. Como real-
çava o representante da Armada ao I Congresso da União Nacional, a
nova Armada teria por função proteger as nossas bases navais e o seu
acesso a elas e assegurar o nosso comércio, o que revela uma notória ex-
pressão de mahanismo (Loureiro 1935, 204-205 e 208). De igual modo,
o programa naval buscava também a criação de uma esquadra de super-
fície razoavelmente forte, assentando por isso na ideia de um duelo mais
ou menos clássico entre esquadras navais, tendo os submarinos uma mis-
são complementar da esquadra de linha. O regime abria também uma
porta à mitologia que animava a Armada e que a propaganda naval do
final dos anos 20 e do princípio dos anos 30 reforçava: a da ligação entre
o poder naval e o império colonial (visão mitológica, de facto, porque
na realidade económica da época as supostas virtualidades da relação
entre as colónias, o comércio e o poder naval eram já uma fantasia). 

A recorrência com que o império colonial português era mitificado
é, sem dúvida, um fenómeno partilhado pela Armada e pela ditadura mi-
litar, a qual começava a avançar a passos largos para a instituição do Es-
tado Novo. Esta mitificação não era apenas simbólica, pois também re-
sidia no modo como era perspectivado o império enquanto afirmação
de poder e garantia do desenvolvimento económico de Portugal. Já se
salientou noutro trabalho como esta visão «mahanista» estava completa-
mente ultrapassada no século XX face à emergência de uma economia
técnico-industrial intensiva em conhecimento científico (Duarte 1998a,
137-160). A política naval surgia assim aos olhos do regime também
como um instrumento da valorização e da mitificação do Portugal ma-
rítimo e imperial. Ela explica, em boa medida, por que teria sido dada
prioridade aos dois avisos de 1.ª classe, que seriam, nos anos 30 e 40, os
dois maiores navios da Armada.11

Embora evitando o confronto directo com a Armada, o aspecto rela-
cionado com a quantidade do rearmamento era, não obstante, um factor
de discórdia entre o regime e esta força armada. Rearmar era, sem dúvida,
uma prioridade, mas salvaguardando o equilíbrio orçamental, o que sig-
nificava um pequeno rearmamento, tendo como objectivo uma Armada
de soberania e prestígio e não uma força capaz de ter uma garantida efi-
cácia combativa. O novos navios podiam emparelhar com os meios na-
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11 Que não equivaliam aos cruzadores-contratorpedeiros ou líderes de flotilha do pro-
jecto Pereira da Silva, como mais à frente se poderá observar.
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vais da Grã-Bretanha em caso de necessidade, visto serem armas moder-
nas ao nível do que de melhor havia então na Royal Navy, mas não havia
modo de constituir uma esquadra digna desse nome que garantisse au-
tonomia operacional à Armada portuguesa em caso de conflito. Os
novos navios eram em número demasiado escasso para poderem efecti-
vamente confrontar-se com formações alargadas do inimigo e podiam,
no máximo, servir como flotilhas para uma estratégia de guerrilha naval. 

Se excluirmos os avisos, navios de soberania colonial e, por conse-
guinte, de uso limitado nas operações de guerrilha naval, ficavam apenas
disponíveis para utilização 4 contratorpedeiros e 2 submarinos, cada
grupo formando uma flotilha, muito pouco para se ter autonomia ope-
racional num conflito alargado, mesmo face à Espanha. É certo que, se
a Armada fosse equipada com um cruzador, dois novos contratorpedei-
ros e outros dois submarinos, aumentaria a sua autonomia operacional.
Ainda assim, os meios continuariam a ser muito limitados. Lembremo-
-nos de que o projecto de Pereira da Silva propunha três cruzadores e de-
zasseis contratorpedeiros, incluindo quatro líderes de flotilha. Na prática,
mirava-se agora a constituição de uma flotilha de contratorpedeiros, fi-
cando o cruzador como navio de prestígio. Observe-se que qualquer
acção de guerrilha implica uma elevada mobilidade, na medida em que
é pela habilidade no jogo do «toca e foge» que uma força ligeira se con-
segue preservar. Neste campo, os avisos não estavam nas melhores con-
dições, visto que a sua velocidade máxima não excedia os 17/18 nós no
caso dos avisos de segunda classe e os 22 nós nos de primeira, enquanto
os contratorpedeiros alçavam os 36,5 nós, o dobro, ou quase o dobro,
respectivamente, dos avisos de segunda e primeira classe. Em termos ope-
racionais seria perigosíssimo misturá-los, visto que tal situação colocaria
em risco a grande vantagem táctica dos contratorpedeiros, ou seja, a sua
velocidade, enquanto o interesse táctico dos grandes navios de linha re-
sidia no poder de fogo e na protecção couraçada. Por isso, não podiam
os avisos de primeira classe fazer o papel de líderes de flotilha, a não ser
à custa de vulnerabilizarem a principal vantagem dos contratorpedeiros:
a velocidade. 12

Esta situação parece, por sua vez, indicar que o programa naval dos
anos 30 consignava a existência de duas armadas. Mesmo que, na prática,
não fosse essa a pretensão inicial, no fundo as diferentes capacidades dos
navios implicavam a existência de uma Armada bipartida entre a defesa
do mar continental próximo e a soberania colonial.   

12 Sobre a velocidade dos diversos navios, cf. AGM., documentação avulsa, cx. 1392. 
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Mas o rearmamento naval teria para Salazar outra finalidade, politica-
mente muito útil: justificava e legitimava o retardamento do rearma-
mento do Exército e, por conseguinte, dava tempo ao ditador para o
fazer num momento em que o seu controlo do aparelho militar fosse
preponderante. Como é óbvio, no início dos anos 30, ainda não institu-
cionalizado o Estado Novo nem assegurado o domínio total do aparelho
de Estado por Salazar e pelos seus apoiantes, o rearmamento do Exército
seria por demais inconveniente, tanto mais que poderia valorizar algum
oficial general que ofuscasse os lustres do ditador e que, por essa via, se
tornasse um perigoso concorrente do todo-poderoso ministro das Finan-
ças. Ora, o rearmamento naval justificava, aos olhos do Exército, o adia-
mento do seu rearmamento e distendia a pressão militar para a sua con-
secução.

O programa naval seria desenvolvido no início dos anos 30. Os diver-
sos navios foram chegando de forma progressiva a Portugal entre 1933 e
1937, ano em que se iniciaria a reforma do Exército. Em 1933 estariam
activos na Armada os novos contratorpedeiros Lima e Vouga (1588 t) e
os novos avisos de 2.ª classe Gonçalves Zarco e Gonçalves Velho (1435 t).
Em 1934 chegaria o submarino Delfim. O ano de 1935 sinalizaria em de-
finitivo a renovação que se vinha experimentando com a chegada e acti-
vação da maioria dos navios do programa de 1930. Activar-se-iam os dois
mais poderosos navios do plano de 1930, com a chegada dos avisos de
1.ª classe Afonso de Albuquerque e Bartolomeu Dias (2473 t), 13 recebendo-
-se ainda os contratorpedeiros Dão e Tejo, um aviso de 2.ª classe (1217 t)
e os submarinos Espadarte e Golfinho. Em 1936 ainda se receberia o con-
tratorpedeiro Douro 14 e em 1937, segundo António Telo (1999, 341), o
aviso de 2.ª classe João de Lisboa.

Como se pode notar, entre o programa de 1930 e os dados apresenta-
dos pela documentação de 1936 há várias divergências que resultam da
reavaliação do projecto apresentado pelo Decreto-Lei n.º 21 971, de 12
de Dezembro de 1932.15 Tendo em conta a possibilidade de o programa
não ter continuação, a Armada opta então por completar as diversas flo-
tilhas, em detrimento dos navios mais poderosos e de prestígio. Assim,
são adquiridos mais um contratorpedeiro e mais um submarino e aban-
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13 Quer os contratorpedeiros, quer os avisos de 1.ª classe, estavam armados com 4
peças de 120 mm, mas os avisos dispunham ainda de 2 peças de 76 mm e de 4 de 40
mm A.A. contra apenas 3 de 40 mm A.A. dos contratorpedeiros (cf. AGM, documenta-
ção avulsa, cx. 1392). 

14 Cf. AGM, documentação avulsa, cx. 1392.
15 Cf. Colecção da Legislação Portuguesa (1943, 842).
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donado de forma implícita o transporte de aviões (Telo 1999, 338). Cu-
riosamente, o decreto-lei considera o contratorpedeiro um destroyer. Não
se entende também por que só se pretende adquirir um navio, quando
uma flotilha mínima implicaria dispor de 6, e não de 5. No caso dos sub-
marinos, o objectivo era assegurar a constituição de uma flotilha de 3 na-
vios. Seja como for, tratava-se de valorizar a capacidade de defesa do mar
continental próximo, criando, assim, duas flotilhas completas de contra-
torpedeiros (com 3 unidades em cada uma) e uma flotilha completa de
submarinos. Era um mínimo operacional possível, mas reflectia já uma
pequena inflexão face ao modelo de 1930, na medida em que as duas
novas construções tinham em vista a defesa do mar continental próximo
e não tanto a soberania e o prestígio imperial. 

Em boa verdade, só garantiriam uma batalha de retardamento face à
muito mais poderosa esquadra espanhola. Em 1936 esta era composta
por 2 couraçados, 7 cruzadores, 17 contratorpedeiros (classificados como
destructores) e 13 submarinos, além de um numeroso contingente de pe-
quenos navios de apoio e de patrulha. De notar que 3 cruzadores e 5
contratorpedeiros só iniciaram a sua construção em 1931. Alguns dos
cruzadores tinham sido recentemente adquiridos, os cruzadores Almirante
Cervera, Miguel de Cervantes e Baleares (todos de 7975 t). A frota espanhola
era por isso dotada de navios modernos e muito maior do que a nova
Armada portuguesa.16 Mas, como sublinha António Telo (1999, 341),
pela primeira vez na história naval portuguesa, a Armada recebia um con-
junto homogéneo e numeroso de navios, com armamento, motores e
equipamento similar, o que facilitava a organização da sua estrutura ad-
ministrativa e logística. O programa naval da primeira metade dos anos
30 inseria-se então nos projectos oriundos dos anos 20, nomeadamente
do plano naval de Pereira da Silva. Era, contudo, um programa mínimo,
que criava na Armada uma dupla força naval, uma colonial, com navios
lentos e de grande autonomia, e uma de defesa do mar continental pró-
ximo, anti-superfície, dirigida contra a armada espanhola, com navios rá-
pidos e submarinos, mas de autonomia mais limitada. Consumado o
programa, esta marinha de guerra permitia a Portugal uma política naval
de presença e de soberania colonial e, em caso de necessidade, a defesa
através de uma acção de guerrilha naval com os contratorpedeiros e os
submarinos, dos acessos ao porto de Lisboa, e a salvaguarda das linhas
de comunicações e da principal base de operações de Portugal. Mas o

16 Sobre a esquadra espanhola aproveitaram-se os anexos da obra de César Vidal (1996,
544-547).
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programa naval não ficaria completo sem uma reforma geral das estrutu-
ras da Armada, incluindo a reforma dos seus órgãos superiores: a lei da
organização naval de 1935.

O programa naval de 1930 não correspondia, na sua totalidade, a uma
reforma abrangente da Armada. Por um lado, as suas estruturas organi-
zativas, o Ministério da Marinha e a organização da Armada já haviam
tido uma ampla reforma interna no período de governação de Pereira da
Silva, o que implicava uma menor necessidade da reformulação geral da
sua orgânica, mas, por outro lado, a renovação dos seus meios materiais,
de tecnologia mais sofisticada, obrigava a reestruturar alguns dos seus or-
ganismos com o fito de potenciar a eficácia dos modernos navios e do
restante material de que agora dispunha. Assim, e ao longo da década de
30, sucessivas leis, decretos-leis e portarias reestruturam, adaptando mais
do que revolucionando, a orgânica da Armada. Neste sentido, é reestru-
turado o Estado-Maior Naval (1933) para se aproximar «de um centro
de planeamento operacional», assim como o corpo de marinheiros
(1934), e são criadas múltiplas escolas da especialidade dependentes do
Comando-Geral da Armada. Há, não obstante, uma reforma que merece
ser citada com mais pormenor, pelo que revela da complexa relação entre
a Armada e o Exército e porque entronca de forma directa na questão da
política de defesa militar nacional, vista sob um prisma político-estraté-
gico. É a reorganização do Ministério da Marinha. Segundo António
Telo (1999, 348), esta reorganização foi basicamente de pormenor, mas,
na verdade, ela responde a um receio da Armada: o da sua subordinação
ao Exército e ao Ministério da Guerra. 

Fundamentais nesse processo reorganizativo são a Lei n.º 1921, de 30
de Maio de 1935, que cria o Conselho Superior da Armada,17 e os De-
cretos-Leis n.os 26 120, de 24 de Novembro de 1935, e 26 148, de 14 de
Dezembro de 1935, que substitui o anterior. 18 A primeira corresponde a
uma necessidade: a de equiparar a estrutura superior da Armada à do
Exército, sendo posterior às Leis n.os 1905 e 1906, que criam, respectiva-
mente, os organismos superiores de defesa e o Conselho Superior do
Exército. Era essa a principal razão dada no parecer da Câmara Corpo-
rativa para justificar a lei: «pretender dar ao Conselho Geral da Armada
[na votação na Assembleia Nacional a denominação passaria a ser Con-
selho Superior da Armada, de acordo com o referido parecer] maior ca-
tegoria e mais latas atribuições [...] e colocá-lo no mesmo pé de igualdade

17 Cf. Colecção da Legislação Portuguesa (1935, 587-588).
18 Ibid. (1935, 706-714 e 740-747).
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em que ficaria o Conselho Superior do Exército relativamente às forças
de terra».19 A Lei n.º 1921 criava um organismo com funções consultivas
de carácter basicamente operacional e doutrinal, com as funções de
apoiar a coordenação e aconselhar o ministro da Marinha no respeitante
à mobilização, instrução, planos de manobra e doutrina naval.20

Era o momento para o deputado Freitas Morna, comandante da Ar-
mada e, claramente, um defensor dos interesses desta na Assembleia Na-
cional, apelar para uma reforma mais geral da organização marítimo-naval
portuguesa, realçando que não bastava a aquisição de novos navios, uma
vez que estes só poderiam mostrar o seu potencial se a Armada fosse capaz
de se estruturar. Não deixa então de criticar as sucessivas reorganizações
que constituíam ou eliminavam o cargo de major-general da Armada, con-
siderando que seria mais útil que esta tomasse como cúpula o Conselho
do Almirantado. 21 Neste apelo denota-se já o receio de que a Armada pu-
desse perder visibilidade face à ameaça da reforma do Exército e que o seu
papel se desvalorizasse na política de defesa nacional. Ao salientar as debi-
lidades da Armada, Freitas Morna mais não faz do que lembrar ao governo
que havia ainda muito por fazer e que não bastava dispor de navios para
que a força naval se pudesse considerar operacional. Nesse sentido, o go-
verno, ao propor-se equiparar a Armada e o Exército em termos legislativos,
mais não fazia, talvez, do que responder aos anseios profundos da primeira
no sentido de assegurar, pelo menos institucionalmente, uma parcela equi-
valente de poder no governo e na política de defesa nacional.

A cúpula da reorganização naval seria consumada no final do ano
com a reorganização do Ministério da Marinha. Os preâmbulos de
ambos os decretos-leis já citados são quase iguais na letra e, sem dúvida,
iguais no conteúdo. Eles remetem e oficializam ao nível da organização
do Ministério da Marinha a doutrina que fizera voga desde os anos 20,
que considerava o papel da Armada ligado ao império colonial e ao co-
mércio marítimo mundial. Assim, o Ministério da Marinha devia pro-
mover a coordenação entre o papel da Armada e o da marinha mercante,
realidades intimamente ligadas e de importância considerável devido ao
«largo papel que lhe incumbe [à marinha mercante] como auxiliar da
guerra [...] e segurança do império».22 Esta reestruturação é também re-

19 Cf. Diário das Sessões... (1934-1935, 583), parecer sobre o projecto de lei que reorga-
niza o Conselho Geral da Armada.

20 Cf. Colecção da Legislação Portuguesa, Lei n.º 1921, de 30 de Maio de 1935 (1935, 587-588).
21 Cf. Diário das Sessões... (1934-1935, 35.a sessão, 658).
22 Cf. Colecção da Legislação Portuguesa, Decretos-Leis n.os 26 120 e 26 148 (1935, 707 e

740).
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flexo da criação da majoria-general da Armada (à semelhança da sua con-
génere militar) e da equiparação da organização do Exército e da Armada,
procurando, segundo o próprio preâmbulo da lei, gerar efeitos benéficos
para ambos.23

A nova arquitectura superior naval respondia, do mesmo modo que a
Lei n.º 1921, à futura reorganização do Exército. Ela era feita para garantir
o paralelismo entre o Exército e a Armada, e não o inverso, o que signi-
ficava que a reorganização da segunda era, num bom sentido, subordi-
nada ao papel do primeiro. Assim, a reorganização quer das estruturas
superiores da Armada, quer do próprio Ministério da Marinha, tinha
como fito equiparar a Armada ao Exército e, nesse sentido, «continenta-
lizar a política naval na política de defesa». Isso explica talvez a crítica de
Freitas Morna às sucessivas reformas que tanto constituíam a majoria-ge-
neral da Armada como a eliminavam e a proposta de criar um Conselho
do Almirantado, o que significaria uma abordagem muito menos conti-
nental e muito mais marítima da política de defesa. Não seria por acaso
que Freitas Morna acusava as Leis n.os 1905 e 1906 de definirem uma
«política continental» de defesa.24

Estas mudanças respondiam à evolução do ambiente agónico na pri-
meira metade da década de 30. A distensão das relações entre Portugal e
a Espanha terminara com a proclamação da República espanhola (1931)
e a formação de um governo das esquerdas (1931-1933) que respaldava
de forma bastante aberta os reviralhistas portugueses, com alguns sectores
da esquerda espanhola a propalarem uma futura união ibérica federalista
de autonomias. Esta postura era tida pela ditadura militar e depois pelo
Estado Novo como expressamente hostil, quer de um ponto de vista na-
cionalista, quer ideológico, pelo que a tensão entre os vizinhos ibéricos
cresceu, só se suavizando com o triunfo das direitas no biénio de 1933-
-1936, sem que, contudo, o sentido do perigo desaparecesse. Apesar de
tudo, a ameaça não era directa, pois a sua expressão não passava por uma
invasão espanhola, mas sim pelas facilidades que o governo de Madrid
dava aos reviralhistas com vista à sublevação de Portugal e ao derrube do
governo português. 25 Decorre desta situação que a problemática da defesa
da fronteira continental, concomitantemente com o reforço do Exército,
se fosse acentuando e favorecesse a posição da força terrestre na política
de defesa militar da ditadura militar e do Estado Novo.
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23 Cf. Colecção da Legislação Portuguesa (1935, 707 e 740).
24 Cf. Diário das Sessões... (1934-1935, 28.a sessão, 532).
25 Cf. Hipólito de la Torre Gómez (1985, 137-139, e 1991, 36-57 e 66-83).
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Não obstante, no início da década a situação internacional era ainda
suficientemente fluida para uma completa viragem da política militar geral
em prol do Exército. De facto, riscos e ameaças pareciam também pairar
sobre as colónias portuguesas, fruto da reafirmação do poder alemão com
Hitler e das tensões italo-abexins. Uma das preocupações da política ex-
terna portuguesa era a eventualidade de as tensões europeias se dirimirem
através do intercâmbio das colónias das pequenas potências, entre as quais
se contava Portugal (Raposo 2003, 33 e 38). Neste sentido, não se podia
de todo descurar o poder naval. Isso explica, em boa medida, por que é
que na primeira metade da década de 30 do século XX a preocupação com
as linhas orientadoras da política externa era vista pelos teóricos militares
como essencial para a definição da política de defesa militar, mas explana
igualmente a dificuldade em delineá-las por causa da instabilidade e flui-
dez do tabuleiro europeu. Veremos, assim, que outros factores foram im-
portantes na definição dos órgãos superiores de defesa.

A legislação relativa aos organismos superiores de defesa tem sido bas-
tante esquecida nos estudos sobre a relação entre o Estado Novo e as Forças
Armadas. É certo que ela se consubstancia, no essencial, na Lei n.º 1905,
embora esta deva ser combinada com as Leis n.os 1906 e 1921, que tratam,
respectivamente, do Conselho Superior do Exército e do Conselho Su-
perior da Armada. Porém, como já se salientou no capítulo anterior, estas
leis definem uma inflexão da política de defesa que começa a continen-
talizar-se. Simultaneamente, observa-se uma certa subordinação reorgani-
zativa da Armada face ao Exército. Ela assinala também, como se preten-
derá demonstrar, um primeiro assalto de Salazar no sentido de controlar
as Forças Armadas, controlo indirecto, mas ainda assim instrumental, na
medida em que pelo Conselho Superior de Defesa Nacional (CSDN) pas-
saria a definição geral da política de defesa nacional e dos seus objectivos.

Os órgãos superiores de defesa nacional

A formulação da Lei n.º 1905 não tem um caminho linear. Num certo
sentido, ela congrega duas ópticas: a visão militar, que procura um con-
trolo mais abrangente da política de defesa que lhe assegurasse não só o
domínio das operações, mas o da própria mobilização da nação, e a pers-
pectiva de Salazar, oriunda da necessidade de ter um controlo mais di-
recto sobre as Forças Armadas e principalmente sobre o Exército, tanto
mais que até assumir a pasta da Guerra em 1936 fizera várias tentativas
fracassadas para atingir este objectivo. Numa carta não datada, mas con-
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siderada pelo compilador como sendo de 1933, Pedro Teotónio Pereira
afirmava, animado, que o país (entenda-se por isto a pequena elite que o
governava) ansiava pela ascensão de Salazar à pasta da Guerra, condição
tida como essencial para dar avanço a uma verdadeira política militar na-
cional e ao rearmamento das Forças Armadas. 26 À falta de um controlo
mais directo, Salazar optaria por exercer um controlo indirecto. Não há,
de facto, dados que permitam afirmar taxativamente que as Leis n.os 1905
e 1906 foram outro modo de Salazar assumir progressivamente algum
controlo do poder militar, mas, tendo em conta os antecedentes, é muito
provável que as dificuldades para aceder à pasta da Guerra levassem o di-
tador a utilizar outra via para garantir um meio alternativo para a direcção
das Forças Armadas. Com efeito, Telmo Faria (2000, 69) sublinha que as
Leis n.os 1905 e 1906, de estruturação dos comandos superiores militares,
acentuavam a subordinação destes ao poder político. 

Durante a primeira metade da década de 30, Salazar e o Estado Novo
confrontaram-se com um Exército politicamente instável em que ainda
abundavam elementos pouco seguros, como os republicanos conserva-
dores ou os radicais de direita. 27 Para os confrontar, Salazar tivera, não
poucas vezes, de jogar todo o seu prestígio perante o general Carmona,
que, sendo o epicentro de todo o contentamento e descontentamento
do Exército, teria tido a consciência de que uma ascensão demasiado pre-
coce do presidente do Conselho à pasta da Guerra poderia dar azo a uma
maior instabilidade militar, não havendo, além disso, qualquer motivo
imperioso de reforma da força terrestre. Mas, se, por um lado, Carmona
sempre reconduzira o ditador na Presidência do Conselho, por outro
lado, recusara-lhe a pasta da Guerra e mantivera-a na posse do Exército.
Ora, como já se referiu, o Ministério da Guerra era uma das componentes
do Exército e, por conseguinte, não era algo que pertencesse ao governo.
À pressão militar para a grande reforma do Exército respondera Salazar
com o rearmamento da Armada e também com a questão da reforma
do órgãos superiores de defesa, para a qual fora criada uma comissão
com vista à sua reestruturação. 28 A reestruturação proposta implicaria
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26 Cf. Comissão do Livro Negro sobre o Regime Fascista, Correspondência de Pedro Teo-
tónio Pereira... (1987, 1.º vol., 19).  

27 Sobre as complicadas relações de Salazar com o Exército na primeira metade da dé-
cada de 30, cf. Telmo Faria (2000, 39-66) e Franco Nogueira (s. d., 2.º vol., pp. 61-63,
232-233 e 260-262). Sobre o peso dos sectores radicais nas Forças Armadas e principal-
mente no Exército, cf. António Costa Pinto (1994).   

28 Cf. Ministério da Guerra e Ministério do Exército, Ordens do Exército, 2.ª série (1933,
133-134).
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uma concessão ao Exército. Se Salazar assegurava para si a cúpula da de-
fesa nacional, os órgãos superiores de defesa teriam um efectivo pendor
militar-continental, isto é, dariam a primazia ao Exército na política de
defesa.

A perspectiva do Exército pode ser perfeitamente representada por um
texto teórico publicado precisamente em 1935 no qual se comparava o
modelo inglês dos órgãos superiores da Guerra com o modelo francês. 
O autor começa por fazer a genealogia dos órgãos superiores de defesa
em cada um dos países estudados para depois comparar os organismos
existentes então em cada uma das nações. Assim, quer para a Grã-Breta-
nha, quer para a França, a origem da organização superior da Guerra re-
montava à guerra franco-prussiana de 1870-1871. Na Grã-Bretanha esta
desencadeara a reforma do Ministério da Guerra e a criação do Exército
territorial (a reserva da conscrição) em 1870. Em 1885, devido à previsão
de uma guerra no Afeganistão, foi fundado o Comité de Defesa Colonial. 

A guerra anglo-bóer apanha a Grã-Bretanha sem um plano de mobi-
lização ou um Estado-Maior-General, que só seria criado com carácter
permanente em 1904, com a implementação do Comité de Defesa Im-
perial, órgão consultivo do governo que tinha como único membro efec-
tivo o primeiro-ministro. Contudo, por sua iniciativa, ir-se-iam criando
ao longo dos anos numerosas subcomissões com funções específicas, al-
gumas das quais permanentes. Em 1914 era criado o Conselho de Guerra,
dependente do governo, que incluía os ministros e os Ministérios da
Guerra, da Marinha, das Finanças, da Índia e dos Estrangeiros. Em 1919,
o Comité de Defesa Imperial é reorganizado. Passa a incluir então um
subcomité integrado do Estado-Maior dos três ramos (terra, mar e ar),
que em caso de guerra se transformaria em Comité de Guerra (War Co-
mitee). O Comité de Defesa Imperial incluía um numeroso conjunto de
subcomités, dos três chefes do Estado-Maior, do ultramar, dos portos,
reabastecimento, efectivos, etc. Para reforçar a coordenação dos diversos
comités foi criado em 1927 o Colégio de Defesa Imperial (Silva 1935,
162-188). 

Em França, até fins do século XIX, não existiam órgãos superiores de de-
fesa nacional e só após a guerra franco-prussiana de 1870-1871 estes come-
çaram a ser criados, novamente com a preocupação central de mobilização
de forças. Em 1890 cria-se o Reabastecimento Nacional e em 1906 o Con-
selho Superior de Defesa Nacional (CSDN), que incluía o Presidente da
República, o presidente do Conselho e os ministros dos Estrangeiros, das
Finanças, da Guerra, da Marinha e das Colónias. Em 1913 este tinha por
funções estudar a conduta da guerra, a organização geral da nação para
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tempo de guerra e o reabastecimento nacional. O CSDN será eclipsado
com a Grande Guerra, primeiro pela «ditadura» do generalíssimo Joffre e
depois pelo Comité de Guerra criado pelo governo Briand em 1916, após
a demissão de Joffre. Em 1921, o CSDN é reestruturado, tendo como vo-
gais o Presidente da República (quando se julgasse conveniente), o presi-
dente do Conselho e os ministros do Interior, das Finanças, da Guerra, da
Marinha, das Colónias e das Obras Públicas. Além disso, havia, com voto
consultivo, o vice-presidente do Conselho Superior de Guerra, futuro ge-
neralíssimo das forças terrestres, e o vice-presidente do Conselho Superior
da Marinha. Com a publicação da Lei de Organização Geral da Nação
para a Guerra, o CSDN passa a ter funções em tempo de paz e de guerra.
A nova lei assenta na conscrição geral e na mobilização nacional. Em 1929
é criado o Ministério do Ar (Silva 1935, 189-204). 

Na comparação entre os dois organismos superiores de defesa, opta
Henriques da Silva pelo francês, mais perfeito, com a direcção mais bem
definida hierarquicamente: o governo dirige a política de guerra, tendo o
CSDN como órgão consultivo, e o Conselho Superior Militar orienta a
política militar. No entanto, o próprio autor reconhece que a organização
de defesa da França está vocacionada para reforçar a mobilização da cons-
crição, dada a debilidade do crescimento populacional dos franceses face
à explosiva demografia alemã. Com efeito, como afirma o autor, a organi-
zação defensiva francesa visa confrontar uma guerra continental contra a
Alemanha ou a Itália (Silva 1935, 214-217). Na realidade, em 1935 ainda
não existia o Eixo, nem a Alemanha e a Itália eram aliados, opondo-se esta,
por exemplo, à anexação da Áustria pela primeira. Só com a Guerra da
Abissínia e a Guerra Civil de Espanha se congregariam as duas potências
(Kissinger 1994, 297-299). Pelo contrário, os organismos superiores de de-
fesa da Grã-Bretanha eram mais englobantes, visto integrarem simultanea-
mente a defesa do território metropolitano e do império. Todavia, por
causa da forte autonomia dos domínios, a integração da política de defesa
estava constrangida pelas susceptibilidades políticas desses territórios. Acres-
cente-se a isso que, devido ao valor das liberdades constitucionais e das au-
tonomias dos domínios, não existia um organismo de execução da política
militar geral e da política de guerra, optando-se por cooperações de recur-
sos, o que significava que, ao contrário da França, não havia na Grã-Breta-
nha um organismo superior de preparação e condução da «guerra totalitá-
ria». De facto, o autor considera desapontante o peso da tradição de um
exército voluntário na Grã-Bretanha (Silva 1935, 208-211).

Em suma, apesar de os organismos superiores de defesa da Grã-Breta-
nha corresponderem aos de uma nação imperial, dotada de um amplo
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leque de colónias governadas de forma distinta, com uma política de de-
fesa englobante, Henriques da Silva opta pelo modelo francês, centrado
na defesa metropolitana e na defesa terrestre, e isto porque esse para-
digma corresponde à arquitectura  das forças terrestres que desde o fim
da Grande Guerra era concebida e teorizada pelos oficiais do Exército.
Era um paradigma que claramente subordinava a Armada a uma política
de defesa continentalizante e, apesar de o Conselho Superior da Armada
parecer indiciar um equilíbrio de poder entre a Armada e o Exército, na
prática, ao adoptar um modelo que preparava a primazia deste último,
mais não se fazia do que  subalternizar a marinha de guerra face ao ramo
concorrente. Note-se, contudo, que a data de publicação do trabalho
coincide com a aprovação das Leis n.os 1905 e 1906, podendo o texto
servir como legitimação da obra do governo, o que não inviabiliza a pers-
pectiva de este representar uma visão militar terrestre da defesa nacional.
A formatação legislativa abria as portas a um projecto militar de carácter
continental, segundo o padrão francês, tão caro aos teorizadores do Exér-
cito, assente no modelo de organização militar baseado na mobilização
geral e na conscrição universal. 

Tal perfil justificava a crítica certeira de Freitas Morna e o apelo que
este fazia para se pensar noutra organização da Marinha e da Armada,
assente no modelo britânico, algo similar ao Conselho do Almirantado.
As críticas não partiam apenas de Freitas Morna. O seu camarada de
armas na Assembleia Nacional, Ortins de Bettencourt, também levantava
a voz, afirmando que as «cousas têm-se passado como se Portugal fosse
um país continental [...], mas é sim um grande Império Marítimo [...]». 29

A crítica ficou, mas a opção legislativa trilhou o caminho oposto. 
O projecto legislativo trazia outra marca: a de uma afirmação da su-

bordinação da força militar ao poder político, isto é, a Salazar. A Lei 
n.º 1905 dizia claramente que cabia ao governo definir a política militar
da nação e a preparação da defesa nacional, fixar os fins gerais da guerra
e dirigi-la (distinguindo-se entre direcção e condução, que tem um sen-
tido mais operacional e, por conseguinte, mais militar). O governo apro-
varia os planos gerais de acção e poria à disposição dos comandos mili-
tares os meios necessários. A base I, que consagra estas ideias, define desde
logo a quem estão subordinadas as Forças Armadas, e portanto, o Exér-
cito. A subordinação à política, ao governo e ao regime é o primeiro objec -
tivo a atingir com esta legislação, hierarquização esta que é reforçada 

29 Cf. Diário das Sessões... (1934-1935, 28.a sessão, 534).
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pela organização da estrutura que enquadraria a aplicação da Lei n.º 1905,
o Conselho Superior de Defesa Nacional (CSDN) em tempo de paz e o
Conselho Superior de Direcção de Guerra (CSDG) em tempo de guerra.
Em ambos os casos a presença dos majores-generais do Exército e da Ar-
mada teria apenas uma função consultiva e teria lugar por vontade do
governo: estes seriam «agregados» (termo constante da lei) ao conselho
em caso de necessidade. Note-se, além disso, que as funções do CSDN
são muito amplas, tocando praticamente em todas as dimensões essen-
ciais da organização superior militar. Assim, cabe-lhe definir a política
militar do país, a organização da nação para tempo de guerra, os planos
gerais de acção, o reabastecimento geral, o apetrechamento industrial, os
orçamentos e as convenções militares.30 Ou seja, todas as dimensões or-
ganizativas e genéticas das Forças Armadas teriam de passar, a partir de
então, e segundo a lei, pelo CSDN, que era, efectivamente, um órgão
político superior de direcção da força militar.

Esta visão sobressai no parecer que a Câmara Corporativa fizera sobre
a lei. Antes de mais, este realçava a justeza de começar pelos organismos
superiores da defesa por forma a assentar a política de defesa nacional
em bases sólidas, começando pela constituição da sua cúpula. A nova
cúpula permitiria integrar os três elementos que suportam a missão de-
fensiva da nação, a diplomática, a militar e a económica, e definir a hie-
rarquia de comando, o governo, a direcção central das operações e o co-
mando dos teatros de operações.

Note-se que a integração das diversas dimensões que afectam a defesa
nacional — a diplomática, a militar e a económica — deriva da guerra e é
efectuada pela política, não sendo estratégica e não permitindo, por isso,
a conceptualização de uma grande estratégia, como sucedia nos países
anglo-saxónicos, ficando a estratégia focalizada na sua pura dimensão mi-
litar. Ou seja, a integração dos diversos componentes nacionais com vista
ao esforço de guerra fazia-se ao nível político, não ao nível estratégico. 

A perspectiva propugnada pelos relatores do parecer era considerada
tanto mais correcta quanto era justificada pelos acontecimentos da
Grande Guerra, assacando-se as causas da derrota alemã à estreiteza da
sua visão política (referindo a opinião de um teórico germânico, não ci-
tando, contudo, o seu nome).

Há nesta visão uma clara afirmação do primado do poder político na
definição da política militar e da política de guerra. Com efeito, quer

30 Cf. Colecção da Legislação Portuguesa, Lei n.º 1905, de 22 de Maio de 1935 (1935,
512-513). 
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uma, quer outra, estavam hierarquicamente subordinadas ao poder po-
lítico, ao governo da nação, cabendo a este preparar o país para a guerra
e dirigi-la aquando da sua deflagração. O relator não deixava de sobrele-
var a tendência para a concentração do executivo em tempo de guerra,
visando uma chefia estratégica vigorosa, exemplificando com a criação,
em 1915, em França, do Comité de Guerra com um núcleo reduzido de
ministros e com a evolução da organização inglesa para o War Cabinet,
que era praticamente um conselho privado do primeiro-ministro, com
cerca de cinco membros, quase todos ministros sem pasta.31 Observe-se,
todavia, que não fora preciso instituir a cúpula para se rearmar a Armada,
mas neste caso as condições eram outras. Esta iniciara a sua despolitização
no período do ministério de Pereira da Silva (Telo 1999, 321-323) e não
tivera um peso significativo no golpe de Maio de 1926, feito do interior
para o litoral e fortemente controlado pelo Exército.32

Mas isto também definia os seus limites. O CSDN era um órgão ex-
terior ao sistema militar, assegurando ao governo uma legitimidade po-
lítica na direcção da força militar, mas que não lhe permitia uma efectiva
gestão, só passível de ser feita de dentro, isto é, a partir do Ministério da
Guerra, que era, até de acordo com a reforma de 1926, feudo do Exército.
E o essencial era não só dirigir a força marcial, mas geri-la, segundo as
conveniências políticas da «situação». Facto tanto mais complicado
quanto para o fazer era preciso controlar o corpo castrense, e os sucessi-
vos ministros do Exército eram muito menos homens do regime do que
homens da força militar, serviam o Exército, não Salazar. Ora, para lá
chegar, Salazar tinha de demonstrar que servia o Exército tão bem ou
melhor do que qualquer dos ministros de extracção militar, facto que
exigia habilidade política. O rearmamento e a reorganização do Exército
feitos em nome de um ministro militar retiraria legitimidade à ideia de
que só Salazar garantia de facto o reequipamento da força terrestre, mas
uma recusa estrita do processo vulnerabilizaria a posição de ditador face
à força militar.

Acresce a esta vulnerabilidade política a organização da própria estru-
tura do CSDN. Como o próprio nome indica, o órgão tem uma estrutura
colegial, em que estão presentes os ministros da Guerra e da Marinha,

31 Cf. Diário das Sessões... (1934-1935, 25.ª sessão, 478-480). 
32 A estratégia que levou ao triunfo do golpe de estado de 28 de Maio de 1926 pode

ver-se em várias obras. Em termos gerais, a estratégia militar dos golpistas foi a de investir
sobre Lisboa com a totalidade das guarnições da província. Sobre o golpe de 28 de Maio,
cf. Aniceto Afonso (2000), Eduardo Freitas da Costa (1979) e António Telo (1984).   
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além dos ministros das Finanças, dos Estrangeiros e das Colónias, e era
encabeçado pelo presidente do Conselho.33 Sendo efectivamente mem-
bros do governo e, por conseguinte, obrigados à solidariedade com este,
não deixam os ministros da Marinha e da Guerra de serem representantes
e emanações das forças que teoricamente subordinam, como já se viu no
caso do Exército. E na Armada o Ministério da Marinha era o símbolo
da independência desta força face ao ramo irmão (Freire 2003, 173).

Devido a esta situação, e apesar de a presidência do mesmo ser da res-
ponsabilidade do presidente do Conselho,34 o órgão como que ficava cons-
trangido para efectuar uma subordinação hierárquica total da estrutura mi-
litar à estrutura política. Esse constrangimento relacionava-se com o facto
de este órgão, político como era, estar condicionado pela presença de dois
ministros que tinham de dividir a sua solidariedade entre o governo, por
um lado, e as  forças militares que representavam, por outro lado.  

Assim, quer o rearmamento da Armada, quer as Leis n.os 1905 e 1906,
permitiam ao regime dizer que se estava no bom caminho, que o regime
estava a cumprir e que os atrasos resultavam das debilidades dos ministros
militares, e não do governo, que era eficiente, como se ia provando. Na
realidade, como já se demonstrou quer pela carta citada de Pedro Teotó-
nio Pereira, quer pela obra de Franco Nogueira (s. d.), 35 uma das ideias
que Salazar sistematicamente fazia passar era a das dificuldades de rela-
cionamento com os ministros militares, produto não tanto da sua in-
competência, mas de uma certa falta de propensão dos militares para os
cargos governativo-administrativos. Com esta ideia visava o ditador con-
vencer Carmona de que só ele estaria à altura da dura tarefa de reorgani-
zar e armar o Exército. Neste sentido, a Lei n.º 1905 apresentava uma úl-
tima potencialidade: sendo uma lei que servia o Exército mais do que a
Armada, mostrava que Salazar compreendia as aspirações deste ramo das
Forças Armadas, o que o colocava no bom caminho para a assunção da
pasta da Guerra. 

Mas a Lei 1905 não se esgotava na definição de quem devia dirigir a
política de defesa nacional e na afirmação da primazia política do governo
na decisão da acção militar, constrangida como estava ainda esta afirmação

33 Colecção da Legislação Portuguesa, Lei n.º 1905, de 22 de Maio de 1935 (1935, 513,
bases II e VII).

34 É interessante notar que se seguia o modelo francês, cabendo ao presidente do Con-
selho a direcção do CSDN. Excepcionalmente, o Presidente da República podia, se o
desejasse, presidir ao dito conselho ou ao CSDG (cf. a base V da Lei n.º 1905 anterior-
mente citada). Para o caso francês, cf. Henriques da Silva (1935, 202-203). 

35 Cf. ainda Costa Brochado (1987, 133).
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de poder. A própria lei, combinada com a Lei n.º 1906, sobre o Conselho
Superior do Exército (CSE), enquadrava também o papel dos militares
na política de defesa militar. Assim, dizia a Lei n.º 1905 que cabia exclu-
sivamente aos militares a condução das operações. 36 Esta definição é re-
levante, na medida em que vai, de certo modo, ao encontro de duas pers-
pectivas separadas, a de Salazar, que remete os militares para o mester
específico da guerra, e a dos militares, que percepcionam o conceito estrito
de Estratégia como o acto de conduzir as operações de guerra, num sen-
tido próximo do que hoje se considera a Estratégia operacional. 

Ela remete para uma habilidade do legislador, isto é, de Salazar, que,
utilizando subtilmente as concepções dos militares, procura, contudo,
remetê-los à sua actividade específica, afastando-os de uma direcção mais
geral da política de defesa. De facto, ao considerar que a actividade militar
pertence ao domínio exclusivo dos militares, sendo, portanto, o seu mes-
ter específico a condução da guerra, está-se a procurar afastar estes mes-
mos militares da actividade mais geral de preparação da guerra, que passa
a estar sob a alçada do poder político. 

A Lei n.º 1906, de 22 de Maio de 1935, vinha reforçar esta tendência.
Ela criava o Conselho Superior do Exército, órgão de topo na hierarquia
militar. Sob a presidência do ministro da Guerra e a vice-presidência do
major-general do Exército, o mais importante posto na estrutura militar,
e composto exclusivamente por oficiais generais, cabiam-lhe funções exe-
cutivas e consultivas na dependência do governo. Assim, dentro da po-
lítica fixada pelo governo, decidiria sobre a orientação a dar às instituições
militares. Cabia-lhe igualmente a tarefa de dar parecer sobre todas as ques-
tões importantes relativas à organização e funcionamento do Exército,
assim como outras de carácter consultivo, devendo ser ouvido obrigato-
riamente sobre a organização, recrutamento, instrução e mobilização da
força militar. 37 Esse pressuposto era referenciado pelo parecer da Câmara
Corporativa ao considerar que a Armada e o Exército teriam órgãos res-
ponsáveis pela concepção e execução das suas actividades respectivas.38

O texto remete, de forma clara, o papel da força militar para a sua acti-
vidade específica, no sentido mais estrito, que é o de pôr em condições de
combate a força militar e aplicá-la na guerra. É certo que os militares podem
ter alguma influência na organização geral da força militar, mas apenas a

36 Cf. Colecção da Legislação Portuguesa, Lei n.º 1905, de 22 de Maio de 1935 (1935, 513). 
37 Cf. Colecção da Legislação Portuguesa, Lei n.º 1906, de 22 de Maio de 1935 (1935,

515-516).
38 Cf. Diário das Sessões... (1934-1935, 25.a sessão, 480).
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título consultivo, sendo as funções executivas enquadradas pela política
geral do governo. Ao Exército atribuía-se então uma função meramente
executiva da política definida pelo governo, mas esta capacidade executiva
garantiria a autonomia da força militar na condução das suas operações,
dentro das vias definidas pela política. Não obstante, esta aplicação prática
significava que a gestão da força militar continuava nas suas mãos, ou seja,
dentro dos quartéis o domínio militar era ainda total. As Leis n.os 1905 e
1906 definiam, assim, um modelo de relacionamento político-militar com
clara subordinação dos militares ao poder político, conquanto, como se
pretendeu demonstrar, a legislação, na prática, não conseguisse de todo
esse objectivo. Porque ela dirigia mas não geria a coisa marcial, que, subor-
dinada ao poder militar no sentido mais lato e ao Ministério da Guerra no
sentido mais estrito, ainda efectivamente dominado pelo Exército na pes-
soa do respectivo ministro militar, matizava em boa parte a letra da lei.

A lei não se esgotava neste jogo de subordinação do poder militar ao
poder político. A explicação dada pela revista Defesa Nacional acerca das
Leis n.os 1905 e 1906 salientava dois factos importantes. A lógica era a de
se responsabilizar o governo pela definição da política militar e a impor-
tância da existência de um órgão geral de direcção da guerra numa era
de guerra integral, em que a mobilização exigia a utilização de todos os
recursos nacionais. 39 A palavra definição delimita a própria realidade da
lei, na medida em que definir não é gerir, mas apenas enquadrar. Em si,
a revista Defesa Nacional exprimia claramente a realidade dos limites da
lei. Por seu turno, era salientado o valor dos órgãos superiores de defesa
para a guerra total. Na verdade, com excepção da questão da mobilização
demográfica, para o Exército era de somenos importância a mobilização
geral do país. Até aos anos 40, as questões de uma mobilização industrial
e financeira, entre outras, merecem pouca atenção por parte das Forças
Armadas. 40 Da parte do regime e do governo, a despeito da teoria exposta
no texto, também nada há que legitime uma preocupação acérrima com
a mobilização geral da nação para tempo de guerra. A lei que regularia a
questão em definitivo só seria criada em 1956.

Interessante, contudo, é a afirmação de que a arquitectura escolhida
para os organismos superiores de defesa nacional seja moldada a partir
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39 Cf. «Organismos superiores da defesa nacional», Defesa Nacional, n.º 21, Janeiro de
1936, p. 4.

40 São pouquíssimos os textos que lidam com a mobilização nacional numa visão glo-
bal. As excepções podem ser encontradas na Revista Militar, nos textos de Henrique Pires
Monteiro (1932) e nos de Armando Luís Pinto (1941a, 1941b, 1941c e 1941d) . 
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do paradigma francês, 41 reflectindo, como já se disse, o peso da concep-
ção militar francesa, continental, na organização geral militar portuguesa.
Este modelo é claramente referido no parecer da Câmara Corporativa
sobre a Lei n.º 1905 quando sublinha que grande parte dos organismos
de defesa nacional do mundo tem por base a lei francesa de 1921.42 Sin-
tomático também do estado em que se encontravam as Forças Armadas
era considerar-se que num país com uma reduzida profundidade e terri-
torialmente disseminado pelo mundo seria imprescindível uma maior
inter-relação entre as forças de terra e as forças do mar. Todavia, o próprio
relatório reconhecia que isso era mais uma ilusão do que uma realidade,
mantendo-se o quase total desconhecimento mútuo. Era uma situação
que os órgãos agora criados procurariam resolver, reforçando o contacto
entre ambas as forças. Para este efeito foi criada a Comissão Mista dos
Estados-Maiores do Exército e Naval, órgão de Consulta do Conselho
Superior Militar (CSM), cujo objectivo era reforçar a interligação e a
coordenação da Armada e do Exército.43

A nova legislação constituía, desta forma, um passo intermédio. Para
Salazar e para o regime representava uma primeira tentativa de afirmação
da sua primazia política, embora ainda mitigada, visto que a lei só con-
substanciava uma direcção política superior da defesa, exterior ao aparelho
militar e com uma reduzida capacidade de gestão quotidiana do mesmo.
Mas para o Exército abria as portas à sua progressiva reorganização e rear-
mamento, sem, no entanto, deixar de subordinar o aparelho militar à sua
hierarquia, que continuava a geri-lo a partir do Ministério da Guerra. No
fundo, a questão central continuava em aberto: quem geria o Exército e
como se podia a partir de então reorganizá-lo e armá-lo. 

Salazar e o Exército: o projecto de defesa 
nacional do Estado Novo

A reforma do Exército parecia ser um grande objectivo desta era de
reformas das Forças Armadas e dos órgãos superiores de defesa nacional.
Ela não era apenas desejada pelo regime, mas também pelo Exército, 

41 Cf. X., «Organismos superiores de defesa nacional», Defesa Nacional, n.º 23, Março
de 1936, p. 6.

42 Cf. Diário das Sessões... (1934-1935, 479-480).
43 Cf. Colecção da Legislação Portuguesa, Lei n.º 1905, de 22 de Maio de 1935 (1935,

513). O Conselho Superior Militar é outro organismo considerado nesta lei, embora não
tenha sido sujeito a uma lei própria, como acontece com os órgãos superiores do Exército
e da Armada (v. Lei n.º 1906). 
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que sentia como incompleta e inacabada a reforma de 1930. Era neces-
sário pôr a nação em condições de poder mobilizar um grande corpo
militar com base na conscrição universal, o que exigia uma força bélica
de dimensões razoáveis e impunha um rearmamento muito dispendioso
desta força militar. Esse custos justificaram a paralisia do processo reor-
ganizativo e do rearmamento militar, tanto mais que entretanto se pro-
cedera ao reequipamento da Armada, mas era inevitável que o problema
teria de ser resolvido quanto antes.  Salazar soube aproveitar o tempo
para mexer as suas peças de modo a controlar o próprio processo de re-
forma, gerindo a partir de dentro a transformação da estrutura militar.

Numa fórmula estilizada, pode dizer-se que o 28 de Maio de 1926 foi
um assalto da província tradicionalista e ultramontana à Lisboa cosmo-
polita e revolucionária. As forças militares estacionadas nas diversas pro-
víncias, a começar por Braga, mobilizaram-se e marcharam sobre Lisboa,
terminando com o poder democrático na capital no dia 17 de Junho de
1926, derrubando o almirante Cabeçadas (após duas semanas de confu-
são geral), a quem a República Nova entregara o poder, visando preservar
o que podia face ao poder avassalador das forças conglutinadas contra
ela. De facto, os líderes militares em rebelião não se tinham desarmado
e tinham conservado em Sacavém, às portas de Lisboa, as forças bélicas
mobilizadas na província, prontas a actuar caso fosse necessário.44 Con-
trariamente ao que fora comum durante a I República, em que o papel
da Armada foi relevante no sucesso ou insucesso dos golpes de Estado
na capital devido à importância do Tejo para pôr entre dois fogos as forças
governamentais que operavam entre o Terreiro do Paço e o Rossio,45 o
28 de Maio foi uma concentração maciça das forças da província sobre
Lisboa. 15 000 homens mobilizados, oriundos de todo o país e recruta-
dos do conjunto das divisões existentes no interior de Portugal, teriam
marchado sobre Lisboa, 46 tornando muito menos relevante o papel da
Armada do que o do Exército para o sucesso do golpe. 

Mais do que as Forças Armadas, o Exército tornava-se o foco decisivo
do poder político em Portugal, foco que significava que também era o
elemento perturbador, na medida em que, sendo por excelência o ins-
trumento de definição de quem devia e podia governar, era também
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44 Sobre o golpe do 28 de Maio e as primeiras fases da ditadura militar, cf. António
Telo (1984, 187 e segs.) e Aniceto Afonso (2000, 130 e segs.).

45 A importância da Armada para o sucesso do domínio de Lisboa durante a I Repú-
blica foi realçada por António Telo (1999, 214-218).

46 Indicação dada por Leopoldo Nunes (1928, 66-67) e Carlos Fernandes Nunes Faria
(2001, 702).
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causa da possibilidade de desgoverno, uma vez que podia derrubar o
poder que ele mesmo instalara. 

A ditadura militar foi uma luta intramilitar prolongada, com civis à
mistura, e a gestação do poder de Salazar obrigou a um acordo com a
maioria das facções militares de modo que pudesse aceder finalmente à
direcção do governo de Portugal. Talvez fosse por isso que Salazar se re-
ferisse ao Exército quando falava das Forças Armadas. Esta atitude, que
surpreendia Américo Tomás (Martelo 1999, 15), reflectia, afinal, a pro-
funda consciência que o ditador tinha do papel decisivo do Exército na
sua ascensão ao poder e explicava por que, mais do que controlar as For-
ças Armadas, procurava Salazar gerir essa força: era nela que efectiva-
mente residia o foco perturbador mais decisivo para o regime, como se
verificaria, décadas depois, com o 25 de Abril de 1974. Foram os capitães
do Exército, tendo como catalisador da sua insastifação a crise engen-
drada pela guerra colonial, que derrubaram o Estado Novo, posto por
militares, derrubado por militares. Elemento tanto de estabilidade como
de instabilidade, o Exército teria de ser controlado, quer dizer, gerido de
forma a ser um factor favorável à situação, e só o seria se de alguma forma
devesse ao regime a sua renovação. Caso o reapetrechamento do Exército
ocorresse por si próprio, a capacidade de controlo, de acondiconamento
dentro do regime, decresceria em grande escala. Era este o problema de
Salazar.

Desde o início que Salazar procurou auscultar as sensibilidades mili-
tares e, a partir da sua interpretação do que elas pretendiam, tentou con-
duzi-las em proveito do seu próprio projecto político, que exigia um re-
torno dos militares aos quartéis. Se, como se salienta, o projecto político
de Salazar passava por várias fases, a financeira, a económico-social e a
política, 47 estas não podiam também ignorar a questão militar. A estabi-
lização política significaria igualmente a estabilização militar, porque tor-
naria dispensável o papel de guarda político-militar do Exército. Não
deixa, por isso, de ser sintomático que seja aos militares que Salazar tenha
apresentado em primeira mão o seu projecto político, no fundo, para lhes
tomar o pulso e para salientar ao mesmo tempo que a constitucionaliza-
ção do projecto da situação significaria a consumação política da acção
do Exército, retomando então a sua função de instrumento do Estado.48

47 Sobre o projecto salazarista no início da ditadura e sua consecução faseada, cf. An-
tónio Telo (1998, 45-55).

48 Sobre o discurso pronunciado na sala do risco e o projecto político de Salazar, cf.
Franco Nogueira (s. d.) e António Telo (1998a).
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É plausível que, no contexto da obra de renovação nacional, Salazar
procurasse encarnar a reestruturação do Exército e das Forças Armadas,
em geral, e tivesse um papel relevante ao assegurar a mais lata indepen-
dência de Portugal face às potências exteriores. De acordo com Franco
Nogueira, para Salazar a renovação da Armada e do Exército era, a par do
saneamento orçamental, um dos fundamentos da independência de Por-
tugal, tendo em conta que uma política externa dotada da mais lata liber-
dade de acção que garantisse a neutralidade de Portugal exigiria força para
ser afirmada (Nogueira 2000, 260). Sendo politicamente conveniente o
retorno das Forças Armadas aos quartéis, para Salazar a questão militar
não se reduzia a uma dimensão de política interna, sendo também pers-
pectivada como um instrumento de reforço do poderio e do prestígio
português face às potências exteriores. Na verdade, quanto mais lato o
grau de independência externa, maior a capacidade interna do regime para
sobreviver. Concordam assim plenamente liberdade de acção externa e
«durabilidade» interna, usando uma expressão de Fernando Rosas.

A questão do Exército era, portanto, uma questão decisiva. Segundo
José Martinho Gaspar (2001, 84-90), apenas 5,4% dos discursos de Salazar
no final dos anos 20 e nos anos 30 versaram temas militares, muito
pouco, conquanto a nosso favor se refira que só 9,9% lidaram com as
questões financeiras orçamentais e 5,4% com as questões coloniais, en-
quanto cerca de 54,8% trataram de temas relacionados com a política in-
terna e a política externa. Se excluirmos os discursos excessivamente
abrangentes sobre política interna e externa, que podem conter os mais
variados assuntos, nos discursos mais específicos as Forças Armadas apa-
recem em segundo plano, ao mesmo nível da questão colonial e apenas
precedidas pela questão económico-financeira, área em que Salazar se
notabilizara enquanto ministro das Finanças.

A função militar é remetida, por Salazar, para a defesa do agregado so-
cial e da sua independência, expressa na conservação da ordem e da paz
social interna e da liberdade externa. Essa função tem duas géneses, a téc-
nica e a política. A política define os objectivos e a técnica os meios para
os atingir. Ambas devem «dominar» a solução do problema militar. É de
salientar a habilidade do discurso feito por Salazar em Dezembro de
1930, aquando da entrega das insígnias da grã-cruz de Cristo ao briga-
deiro Daniel de Sousa, governador militar de Lisboa, ao enquadrar a so-
lução da problemática militar numa dupla dimensão, técnica e política.
Parecendo que apenas faz um discurso de ocasião, Salazar (1935, 102-
109) aponta já, contudo, uma via para a questão: a política domina a re-
solução do problema militar, não o inverso. Os militares, moldados nas
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denominadas «virtudes militares», valor, lealdade, patriotismo, só podem
conceber uma palavra: a pátria. Sem essa noção, só resta a bruteza das
hordas organizadas. A pátria é encarnada na acção política do governo,
na governabilidade da nação, 49 à qual todos os militares estão submeti-
dos; por isso todos eles estão subordinados à política. Só esta dá legiti-
midade e serenidade ao uso da força.  

Salazar tem, porém, consciência de que o regime emana do Exército.
Ele é o penhor da «revolução nacional», mas o penhor da revolução não
pode estar na política, o penhor está para lá da política, sendo a expressão
da própria nação. O Exército é assim uma instituição nacional, por isso
apolítica, mas é também uma organização hierarquizada, garante da
ordem pública e da segurança nacional. A violência não pode ser instru-
mento da justiça, mas, sendo a força indispensável para governar com
autoridade, esta deve ser serena e prudente (Salazar 1935, 140-143).

O projecto político-militar que se começa então a esboçar e que será
consolidado durante os anos 30 valoriza e enaltece o papel do Exército
na construção do novo regime, apelando ao seu apoio incondicional ao
Estado Novo. O Exército é o penhor da nação, a ele se deve o renasci-
mento nacional que se efectua sob a égide do Estado Novo. Mas, por
isso mesmo, o Exército não é, e não pode ser, um partido ou um apoiante
de partidos, visto ser uma expressão da nação, uma instituição apolítica
encarregue da mais nobre das missões, por um lado, a salvaguarda da
ordem interna, por outro lado, a defesa da soberania face ao exterior.
Quanto à primeira, a estabilização política e a nova Constituição serão a
afirmação do cumprimento da missão de que os militares se tinham en-
carregue a 28 de Maio de 1926, enquanto, no que respeita à segunda fun-
ção, mais não são do que o instrumento do país, um instrumento ao ser-
viço do governo nacional. No fundo, o Exército enquanto instrumento
fundado na violência, só subordinado à nação, na expressão do seu go-
verno, pode ser a necessária força serena e prudente que um Estado re-
quer. Assim, ao mesmo tempo que enaltece e valoriza o papel do Exér-
cito, Salazar remete-o para o limbo político de instrumento da nação,
instrumento esse sob controlo dos seus representantes constitucionais, o
governo saído do regime do Estado Novo.

Estas ideias são de novo repetidas na nota oficiosa de 20 de Setembro
de 1935. A nota é uma resposta a alguma instabilidade político-militar

49 De forma resumida, pode dizer-se que Salazar considerava a política a actividade
de administrar o Estado, a actividade da governabilidade da nação, sendo o Estado uma
doutrina em acção, ou seja, um conjunto de ideias mestras fundamentadoras da acção
(Ferro 2003 [1932 e 1936], 234-235). 
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que ocorrera em fins de Agosto e princípios de Setembro de 1935, com
destaque para a fracassada intentona conhecida como «a revolta Mendes
Norton» de 10 de Setembro, que rebelara o aviso Bartolomeu Dias, o qual,
sem respaldo em terra, capitulara em pouco tempo. 50 A nota começa por
acentuar uma dicotomização entre os revoltosos, expressão de um inter-
nacionalismo do qual eram agentes inconscientes, e o nacionalismo sau-
dável, do qual o Exército é expressão relevantemente confirmada com o
28 de Maio de 1926. Os revoltosos mais não são do que um pequeno
grupo face a um Exército representante do espírito do 28 de Maio que
conserva a pureza da ditadura militar e da sua missão. Não é, todavia,
função do Exército governar a coisa pública, mas defender a integridade
da pátria e a manutenção da ordem, elemento dominante da política ex-
terna. Para que o Exército possa, no entanto, defender a pátria tem de
estar liberto da política interna. De facto, o Exército poderia impor à po-
lítica a sua directriz, mas tal não seria patriótico. Afirma-se depois a visão
atlântica da política nacional, assente na aliança de interesses comuns
com a Grã-Bretanha e no afastamento face aos problemas internos da
Europa continental (Salazar 1937, 67-81). Será útil fazer um parêntese na
análise ao discurso de Salazar para lembrar a importante distinção entre
a perspectiva geopolítica e o prisma geoestratégico. Geopoliticamente,
está-se perante o tradicional prisma atlantista da política de defesa nacio-
nal, a ligação ao império e à aliança luso-britânica. Contudo, geoestrate-
gicamente, dominava a lógica da continentalização da política militar de
defesa assente na primazia do Exército e na defesa avançada, na fortifi-
cação da raia hispano-portuguesa, que seria reforçada pela pressão con-
tinental, resultante da Guerra Civil de Espanha e do triunfo da Alemanha
sobre a França em 1940. 51 Este quadro e a reconstituição financeira per-
mitiram, por seu turno, a reforma e rearmamento do Exército e o pros-
seguimento da restauração da Armada. A reforma do Exército seria fruto
de uma lógica de subsidiariedade entre a sua reorganização, o seu rear-
mamento e a (re)edificação das indústrias militares em Portugal (Salazar
1937, 87, 94 e 97-99).

Esta longa nota política retoma a visão de Salazar que afirma a prima-
zia da política e, por isso, do regime face às Forças Armadas. Estas são
remetidas para uma subordinação face ao governo constitucional, ao

50 A respeito da instabilidade do final de Verão de 1935 e da fracassada revolta de
Mendes Norton, cf. Luís Farinha (1998a, 228-237).

51 Sobre a distinção entre geopolítica e geoestratégia remetemos o leitor para as obras
de Phillippe Moreau Defarges (1994) e Pascal Lorot (1995).
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mesmo tempo que são enaltecidas pelo papel no 28 de Maio, papel en-
carnador de uma vontade nacional que ultrapassa a política, exprimindo
o sentido do espírito nacional. Note-se que uma das grandes construções
míticas das direitas antes do 28 de Maio e que imbuíra em boa medida
o espírito das Forças Armadas, era a de o Exército representar o que de
mais puro tinha a nação. 52 Este estranho paradoxo construído por Salazar
permite valorizar de tal modo as Forças Armadas e o Exército que os
levam à impotência da acção. Este é, por excelência, a expressão encar-
nada da pátria, o espírito das virtudes pátrias, e por isso tem de ser apo-
lítico, visto que a pátria está para lá da política. Estes pressuposto obriga
à subordinação das Forças Armadas à política por intermédio do governo,
que gere a política interna e externa. Assim, se o Exército, enquanto ex-
pressão do espírito da pátria, é o espelho sublime das suas virtudes e, por
conseguinte, o seu mester está acima da política, esta força fica subordi-
nada ao governo constitucional, que gere e dirige politicamente a nação.53

Salazar consegue assim, de uma arremetida, duas coisas: elevar o Exército
e as Forças Armadas aos píncaros do enaltecimento e afirmar o seu dever
de total subordinação ao poder político.  

Provavelmente, é esta necessidade que explica por que Salazar era tão
avesso a uma Presidência da República não militar. Esta era instrumental
para a subordinação do Exército e das Forças Armadas. Ao dar às Forças
Armadas a Presidência da República, em corporações nas quais o valor sim-
bólico é marcante, seduzia-as com a noção de essa outorga reflectir a sua
identificação com o reduto e expressão suprema da nação. Como John
Keegan (1995a [1993], 15-17) bem viu, a simbólica é um dos valores cen-
trais da coesão e agregação da força bélica, pela criação de uma identidade
própria. Não deixa, por isso, de ser sintomático que no discurso presiden-
cial que abre a I Legislatura do Estado Novo Carmona reclame para o Exér-
cito o papel de regenerador da nação, consubstanciado, por um lado, no
banimento dos partidos e, por outro, na edificação de uma obra «verda-
deiramente nacional pela sua ideologia, pelos seus processos e pelos seus

52 Cf. Eduardo Freitas Costa (1979) e Fidelino Figueiredo (1926). Estes autores expres-
sam uma perspectiva que era comum nos anos 20 em Portugal. Fernando Pessoa (2006,
353-373) defendeu algo similar no seu texto, O Interregno – Defesa e Justificação da Ditadura
Militar. Segundo David Martelo (1999, 28-29), Cunha Leal teria sido um dos propugna-
dores da intervenção do Exército nos anos 20, tendo por base a ideia de que numa so-
ciedade conturbada só a intervenção do Exército poderia assegurar uma estabilidade go-
vernativa. 

53 Manuel Braga da Cruz (1988, 59) observa pertinentemente que Salazar procurou
distinguir a função política da função militar.
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objectivos». 54 O máximo representante e símbolo da nação pertencia à cor-
poração que mais vincadamente representava os valores e identidade de Por-
tugal. Por sua vez, legitimava a ideia de essa representação estar acima da po-
lítica e da governabilidade e, por isso, esta dever-lhe-ia ser vedada, focalizando
as Forças Armadas na missão que decorria da sua identidade específica, o
uso da violência em nome da nação, que justificava a sua identidade geral
de representação suprema dos valores de Portugal (Lourenço 1975).

Mas a nota de 1935 não revela apenas a concepção teórica de Salazar
sobre o poder político e o poder militar. Ela revela igualmente uma certa
insatisfação do Exército e, em geral, das Forças Armadas com o processo
de rearmamento. Como explicar então a prolongada justificação que a
nota efectua a esse respeito, salientando os triunfos do governo na go-
vernação da nação e referindo os esforços a envidar e a concepção geral
por detrás da política de reorganização e rearmamento do Exército? 
A rebelião militar podia não ter como primeiro fito, ou sequer como ob-
jectivo, a questão da reorganização e rearmamento do Exército, mas re-
flectia no seu todo a instabilidade das Forças Armadas. O problema mi-
litar passava pela sua reorganização e rearmamento e, neste campo, a
força militar tinha uma opinião muito própria.

Em Outubro de 1935 reunia-se pela primeira vez o CSDN. Salazar
aproveita para fazer um pequeno discurso em que repisa os fundamentos
da sua concepção da organização superior da defesa nacional. Para ele, a
política militar emana da definição da política externa e não é indepen-
dente da política interna no que respeita ao dispêndio de homens e capi-
tais. Repare-se na perspectiva de Salazar. Toda a sua lógica é clássica. 
A força militar é expressão da política externa, da delimitação clara da so-
berania nacional, visando confrontar ameaças originadas noutras nações
soberanas. Ancora-se, além disso, numa visão típica do Antigo Regime e
da Revolução Francesa. A força bélica deriva da mobilização dos recursos
humanos e financeiros. A ideia de mobilização global dos recursos nacio-
nais (industriais, tecnológicos e outros) está ausente. Para Salazar, assim
parece, o nervo da guerra continuam a ser as finanças, tal como para Ri-
chelieu e Olivares. Menciona, de novo, a tradicional ameaça espanhola à
nação e as velhas garantias da Grã-Bretanha à soberania de Portugal.55
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54 Cf. IAN/TT/AOS/PR 2, pasta 1, fl. 20, «Discurso presidencial de Carmona à As-
sembleia Nacional», com correcções pelo punho de Salazar, o qual acrescentou, entre
outras, a frase citada. O texto tem a data de 11 de Janeiro de 1935.   

55 Cf. Georges Henri-Soutou (1989, IV-V) para uma distinção sobre a relação entre as
lógicas estratégicas e económicas no Antigo Regime e nas guerras da era industrial.
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No final apenas falou o ministro da Guerra, Abílio de Passos e Sousa, para
afirmar que chegara a hora de preparar o Exército para a guerra sem, como
outrora, haver necessidade de apelar para oficiais estrangeiros.56 Assim se
expressava então a vontade do Exército.

O Exército e a política de defesa nacional

O Exército tinha desenvolvido uma concepção de defesa nacional ao
longo dos anos 20 e 30. Este tinha, desde há longo tempo, espaço para
um trabalho doutrinante que, mesmo sem um aval doutrinal, formava e
configurava a opinião pública militar. Este espaço passava quer pelas es-
colas oficiais, quer pelas revistas de carácter militar, nomeadamente a Re-
vista Militar (fundada em 1849), o Boletim da Escola Central de Oficiais (pri-
meiro número em 1928) e a Revista de Artilharia, de carácter mais técnico.
Não obstante, uma análise mais cuidada da perspectiva militar tem de
penetrar mais fundo nas concepções operacionais, nos planos e relatórios
oficiais ou oficiosos do planeamento militar no final dos anos 20 e prin-
cípios dos anos 30. Foi o carácter e a concepção destes planos que nos
permitiram apreender que tipo de força pretendia o Exército criar com a
nova reorganização da força militar.

Antes de mais é preciso alertar para o facto de a situação organizativa
e material do Exército nos inícios dos anos 30 não ser muito distinta da
dos anos 20. No relatório dos trabalhos de preparação da mobilização
para o ano de 1932 considerava-se apenas a possibilidade de mobilizar,
tendo em conta os recursos reais, 3 divisões de infantaria, 1 brigada de
cavalaria e um quartel-general de exército de campanha. Na artilharia pe-
sada havia apenas 8 obuses de 150 mm T.R./918. Faltavam metralhadoras
pesadas para equipar os regimentos de infantaria e a Brigada de Cavalaria
Mobilizada teria de ser composta por forças das 1.ª e 2.ª Brigadas de Ca-
valaria. 57 Note-se que estas unidades mobilizadas não eram estruturas or-
gânicas, mas formações de acaso, que combinavam de forma aleatória
os elementos considerados mais operacionais dos diversos regimentos de
infantaria, dos diversos grupos de artilharia e das diversas brigadas de ca-
valaria. Era uma miscelânea de forças oriundas de diversas partes do país,
em que os níveis de integração, coerência e coesão seriam bastante baixos.

56 Cf. IAN/TT/AOS/CO/PC 8A, documento dactilografado, com o cabeçalho «Acta
n.º 1»: Acta da reunião do Conselho Superior de Defesa Nacional realizada no Palácio
da Assembleia Nacional e datada de 10 de Outubro de 1935, fls. 230-233.

57 Cf. AHM, fundo Tasso de Miranda Cabral, 26.ª divisão, 5.ª secção, cx. 331, n.º 91,
1932. 
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Segundo Van Creveld (1982, 74-75), toda a organização militar tem por
base fundamental a constituição de uma estrutura coesa em que o co-
nhecimento mútuo e a interconfiança permitam aos soldados combater
juntos. 

Nos anos 30 foram, contudo, projectados planos que consubstancia-
vam a futura organização da força militar. Estes projectos almejavam tor-
nar operacional um exército numeroso, massificado, equipado com uma
panóplia de armamento coerente e moderno, ao mesmo tempo que es-
tabeleciam concepções de defesa que obrigariam a uma mobilização
muito ampla da conscrição.

Impõe-se, por isso, que olhemos para a obra que de forma mais rigo-
rosa e sistemática fundamentou e corporizou o projecto de reforma mi-
litar do Exército entre as guerras: as Conferências de Estratégia de Tasso de
Miranda Cabral. 

Tasso de Miranda Cabral (1877-1949) é um dos protagonistas mais in-
justamente esquecidos da política de defesa nacional na década de 20 e
30 58 e, no entanto, é uma figura relevante na concepção militar dessa po-
lítica, tendo sido chefe do Estado-Maior do Exército entre 1939 e 1945,
no auge do processo de rearmamento e durante a Segunda Guerra Mun-
dial. Além disso, fora o chefe da Missão Militar Portuguesa nas conver-
sações do Estado-Maior com a Grã-Bretanha em 1937-1938. A sua in-
fluência não se resume apenas a estes importantes cargos. Lente da Escola
Militar e da Escola Central de Oficiais nos anos 20 e 30, pelas suas mãos
passaram alguns dos mais importantes quadros militares do Estado Novo.
A sua obra magna e única, as famosas Conferências de Estratégia, 59 contém,
como pretendemos demonstrar, as bases conceptuais e teóricas da política
militar dos anos 30.

Tasso de Miranda nunca foi um publicista nem nunca pretendeu ser
um escritor militar. A sua obra resultou da insistência de amigos e alunos
para publicar as suas famosas conferências sobre estratégia, produto do
seu trabalho como professor na Escola Central de Oficiais, leccionando
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58 O Dicionário de História do Estado Novo, coordenado por Fernando Rosas e J. M.
Brandão de Brito (1993), não contém qualquer referência biográfica sobre Tasso de Mi-
rando Cabral, apesar do importante posto de CEME no período crítico que foi o da Se-
gunda Guerra Mundial. A relevância de Tasso de Miranda Cabral foi realçada por Telmo
Faria (2000). Cf. algumas breves informações bio-bibliográficas sobre Tasso de Miranda
Cabral na Grande Enciclopédia Portuguesa e Brasileira (s. d., 347-348) e em Maria João Ro-
drigues (2001-2002, 254).

59 Saliente-se que em conversas tidas com militares no activo ou na reserva/reforma
foi possível constatar que o nome de Tasso de Miranda Cabral continua a ser muito con-
siderado e que a sua obra é ainda consultada nos cursos de altos comandos militares.
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a 4.a cadeira. Assim se apresenta Tasso de Miranda Cabral na advertência
do seu livro. 60 Fruto de décadas de reflexão e estudo, muitas vezes prá-
tico, sobre a defesa de Portugal, esta obra é uma das mais englobantes, se
não a mais englobante alguma vez publicada no país sobre o espaço es-
tratégico de Portugal continental. O livro, que conta com pouco mais
de 750 páginas, tem uma estrutura simples. Começa por uma breve nota
introdutória, dividindo-se depois em 7 conferências, 6 sobre cada um
dos teatros de operações nacionais, Norte do Douro, Beira Alta e Beira
Baixa, Algarve (1.º vol.), Estremadura e Alentejo (2.º vol.), com uma úl-
tima conferência de síntese global. 

O subtítulo enquadra todo o modelo de tratamento que o autor pre-
tende dar à estratégia. É um estudo geoestratégico.61 Na prática, o con-
ceito abarca bem o ideal teórico de Miranda Cabral, que seria o de cons-
truir uma obra que, inter-relacionando o espaço territorial do continente
português e as forças militares a formar, permitisse definir a estrutura mi-
litar terrestre essencial à defesa do país. Para este autor, a geoestratégia
mais não é do que a relação entre o espaço físico e o conjunto das forças
militares que têm por fim defender o território nacional. É uma visão
clássica oitocentista da geografia militar que fica muito aquém da visão
contemporânea e pós-Segunda Guerra Mundial da geoestratégia. 

O conceito moderno de geoestratégia tem origem anglo-saxónica. 
A Encyclopedia Britannica refere o termo pela primeira vez em 1957 pela
mão de um estratego nuclear, S. Cohen. O conceito de geoestratégia con-
temporâneo tem implicações mais globalizantes e abrangentes, aproxi-
mando-se mais do conceito de geopolítica do que do clássico conceito
de geografia militar, que relacionava o terreno e a arte da guerra ao nível
estratégico e táctico. Deve ser entendido como a relação complexa entre
o espaço, nas suas dimensões de massa, de realidade física e humana, e a
estratégia, entendida enquanto duelo de vontades de carácter identitário
e colectivo que se opõem hostilmente pelo uso, ou ameaça de uso, da
violência, com vista a atingir os objectivos de cada comunidade em opo-
sição. Neste sentido, a geoestratégia é a relação da estratégia com o es-

60 Tasso de Miranda Cabral (1932). Sobre a referência à advertência, v. 1.o vol., p. 15.
Paradoxalmente, Tasso de Miranda Cabral foi durante uma grande parte da sua vida pro-
fessor, afirmando, na mesma advertência, que tinha facilidade em transmitir ideias e co-
nhecimentos aos alunos.  

61 Segundo Hervé Coutau-Bégarie (1999, 665), é um dos primeiros usos conhecidos
da palavra geoestratégia. O termo apareceu primeiro em Itália e em Espanha no século
XIX, mas teve pouco uso até à Segunda Guerra Mundial. Em Portugal, e considerando a
investigação do referido autor, seria a primeira vez que seria utilizada. 
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paço, enquanto potencial e fundamento de poder, instrumento de acção
da estratégia e espaço de afrontamento (era fundamentalmente nesta di-
mensão que operava a geografia militar, a análise do espaço enquanto
meio de afrontamento militar).62 Como refere Hervé Coutau-Bégarie
(1999, 688-689), a geoestratégia privilegia a longa duração. A concepção
geoestratégica de Tasso de Miranda Cabral não se insere no conceito con-
temporâneo, a despeito de nela se poder detectar uma compreensão es-
trutural da relação do espaço com a estratégia. Não estamos, todavia, pe-
rante uma visão alargada da relação entre a estratégia e o espaço
geográfico. A concepção do autor radica, de forma bem evidente, na óp-
tica oitocentista, naquilo que hoje denominamos geografia militar, na re-
lação que se edifica entre a manobra militar e o espaço.

A visão de Tasso de Miranda Cabral remete para uma conceptualiza-
ção da Estratégia enquanto acto militar puro. A Estratégia é a arte do ge-
neralíssimo e do comandante-chefe, refere Ferreira Martins, citando Cul-
mann 63 no prefácio da obra de Miranda Cabral (1932, 1.º vol., 9). Tasso
de Miranda Cabral (1932, 1.º vol., 18-19) afirma, por seu turno, a impe-
riosidade de desenvolver o estudo da Estratégia em Portugal, sendo sig-
nificativo que legitime essa necessidade com uma preocupação similar à
de Jomini 64 em França, em 1869, que associara a derrota militar francesa
de 1870-1871 à debilidade teórica dessa ciência. Subordinando a Estraté-
gia à política militar (Cabral 1932, 1.º vol., 20), o autor reforça ainda mais
a pura militarização dessa ciência, que encara como um subproduto da
actividade das Forças Armadas e por isso sem autonomia face ao sector
militar.

Não se irá descrever em pormenor toda a obra. Focar-se-ão, funda-
mentalmente, os elementos centrais da tese do autor, os quais serão de-
pois observados como elementos fundamentais da visão político-militar
da reorganização do Exército em 1936-1937. Tasso de Miranda Cabral
terá nesse processo um papel relevante, quer como inspector-geral da Di-

A Política de Defesa Nacional, 1919-1958

72

62 A propósito da geografia militar clássica oitocentista e da transmutação da geografia
militar em geoestratégia, v. o estudo de Hervé Coutau-Bégarie (1999, 662-664 e 683-687). 

63 Culman foi um estratego francês de finais do século XIX.  Não foi possível obter
mais informações sobre este indivíduo nem em sites da internet nem em diversas enci-
clopédias consultadas.

64 Jomini foi, ainda mais do que Clausewitz, o grande paradigma teórico da Estratégia
e da arte da guerra do século XIX, tendo sido algo obnubilado no século XX por Clausewitz
e pelas transformações radicais da guerra. O contributo teórico de Jomini tem sido ac-
tualmente reavaliado. Contudo, a citação de Jomini remete para o peso que a tradição
de estudos militares do século XIX tinha em Tasso de Miranda Cabral.  
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recção da Arma de Infantaria, quer como chefe da Missão Militar Portu-
guesa nas conversações militares com a Grã-Bretanha em 1938-1939, quer
como chefe do Estado-Maior do Exército em 1939-1945. É de salientar
que nos concentraremos na conferência-síntese que encerra a obra, por
constituir uma visão globalizante do pensamento do autor, aproveitando
outras partes do livro como complemento. Esta obra cinge-se quase ex-
clusivamente ao Exército, referindo-se à Armada, regra geral, quando
menciona as operações e dispositivos terrestres a constituir. 65 O próprio
Tasso de Miranda Cabral (1932, 2.º vol., 287 e 312) reconhece que pouco
sabe do planeamento naval ligado à defesa de Portugal. 

Para o autor, a guerra moderna é uma questão de mobilização de ho-
mens. O fundamental, na sua óptica, era assegurar a mais vasta mobili-
zação de efectivos humanos para pôr à disposição do Exército em caso
de guerra. 66 Os cálculos de efectivos apresentados na obra falam na pos-
sibilidade de Portugal mobilizar cerca de 550 000 homens. O cálculo é
feito de forma simples e considera o efectivo normal anual de recrutas
do Exército, 30 000 a 31 000 homens, multiplicado pelo número de
anos/classes de reserva, diminuindo a taxa percentual de óbitos e inca-
pacitados, contabilizando também a incorporação das três classes de re-
serva de completamento (17-20 anos), mais 100 000 efectivos do que seria
necessário, segundo o autor (Cabral 1932, 1.º vol., 208, e  2.º vol., 292 e
294-295). Com esses efectivos seria possível mobilizar 18 divisões, 5 bri-
gadas de cavalaria e 10 batalhões de caçadores, dividindo-se o Exército
em três escalões: o primeiro, de carácter permanente, seria composto
pelas classes activas e formaria 6 divisões, 10 batalhões de caçadores e 5
brigadas de cavalaria, incorporando o contingente anual e os contingen-
tes logo imediatamente posteriores que teriam completado, há bem
pouco tempo, o serviço anual militar. O segundo escalão seria composto
por outras 6 divisões, e o terceiro também por 6 divisões, este último

65 Um exemplo paradigmático poderia ser a utilização de uma canhoneira ou outro
tipo de navio fornecido pela Armada para apoiar a defesa da foz do Guadiana e de Vila
Real de Santo António (cf. Tasso de Miranda Cabral 1932, 1.º vol., 311).

66 O que é uma concepção arcaica, mais relacionada com o conceito de nação em
armas do que com o conceito de nação em guerra. A primeira remete para a mobilização
maciça de homens para a guerra e para os exércitos e tem origem no período napoleónico.
A segunda expressa o impacto da guerra total e a necessidade de mobilizar todos os re-
cursos, humanos e materiais, para a guerra. Sobre a noção de nação armada, cf. Maria
Carrilho (1985, 97-98 e 205-206). Observe-se que a autora afirma que o conceito de nação
armada fundamentava a política militar da monarquia constitucional e da I República.
A noção de nação em guerra relaciona-se com a guerra total, a mobilização integral, ma-
terial e humana para travar a guerra.
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fundamentalmente com as reservas mais antigas do serviço militar obri-
gatório (Cabral 1932, 2.º vol., 294 e 297).

O modelo de exército que Tasso de Miranda Cabral propõe não é muito
distinto daquele que era considerado na maioria dos países europeus da
época. Mesmo nações militarmente avançadas, como a Alemanha ou a
URSS dos anos 20 e 30, teoricamente muito inovadoras na organização
das suas Forças Armadas, optaram pela permanência de uma arquitectura
das forças de terra assente na mobilização das massas. Não consideraram,
porém, a conscrição universal como o modelo ideal para travar a guerra
moderna. Utilizando-o para salvaguarda última da nação, procuraram de-
senvolver forças militares alicerçadas nas características axiais das sociedades
industrializadas, engendrado um poderio bélico mecânico-mecanizado
plural, integrado pela tecnologia radioelectrónica, com vista a efectuar uma
estratégia baseada na mobilidade e visando  objectivos em profundidade
no interior do território inimigo (Frieser 2000, 77-78; Rice 1994 [1986],
665). Não que o modelo de Tasso de Miranda Cabral fosse completamente
inconsequente, visto a França procurar efectivamente garantir nos anos 20
e 30 do século XX a mobilização da maior massa de homens possível, con-
siderando a estrutura miliciana do seu exército uma das suas grandes van-
tagens estratégicas (Kiesling 1996, 85; Dutailly 1997b, 360-361). Mais não
fez Tasso de Miranda Cabral.

Com esse gigantesco Exército mobilizado de cerca de 500 000 ho-
mens, pretendia Tasso de Miranda Cabral defender Portugal na fronteira,
efectuando uma defesa avançada, possível apenas pela disponibilidade
de uma vasta massa humana conscrita. A defesa avançada é legitimada
pelos exemplos fracassados de defesa recuada da Bélgica e da Roménia
na Grande Guerra, que não impediram a invasão e conquista de grande
parte do território nacional. Tasso de Miranda Cabral critica a visão clás-
sica da defesa de Portugal, a defesa recuada, e o seu último grande defen-
sor, o general Sebastião Telles. De facto, a sua teoria de defesa avançada
opõe-se à teoria de defesa recuada de Sebastião Telles (Cabral, 1932, 2.º
vol., 299-316).

Para isso seriam imprescindíveis dois elementos: um sistema eficiente
de transporte, fundamentalmente ferroviário, podendo ser complementado
com o rodoviário, «o plano de transportes, a pedra de toque dos Estados-
-Maiores», que, assegurando uma rápida mobilização e concentração das
forças militares, garantisse a prontidão indispensável ao esforço de guerra;
uma força de cobertura, que seria composta pelas forças do primeiro esca-
lão de mobilização, que assegurasse a defesa inicial do país e protegesse o
processo de mobilização geral, que posteriormente a reforçaria.
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As forças militares não seriam divididas de modo uniforme por todo
o país, mas organizadas em núcleos mais fortes ou mais débeis, conforme
o valor de determinados objectivos estratégicos situados no território
continental, nomeadamente a importância estratégica central e decisiva
de Lisboa. A geografia de cada um dos teatros de operações era também
tida em conta. Assim, o grosso dos efectivos seria concentrado no T. O.
do Alentejo (3 corpos de exército, 9 divisões, 3 brigadas de cavalaria, 3
batalhões de caçadores) e da Beira Alta (1 corpo de exército, 4 divisões,
1 brigada de cavalaria, 1 batalhão de caçadores), por serem as linhas de
penetração mais prováveis para avançar sobre o objectivo decisivo de
Portugal: Lisboa. Os outros quatro teatros de operações ficariam apenas
com as restantes 5 divisões (2 a norte do Douro, 1 na Estremadura, 1 no
Algarve, 1 na Beira Baixa, teatro que ligaria o do Alentejo ao da Beira
Alta).67 Como é lógico, esta organização tornava ainda mais essencial o
plano de transportes estratégicos.

O autor não rejeita a hipótese de a defesa ter de recuar em caso de ne-
cessidade, o que o leva a considerar a possibilidade de ser necessário pro-
ceder a uma defesa recuada, pela imposição das circunstâncias ditadas pelo
combate. Nestas circunstâncias, discorre sobre qual a melhor linha de de-
fesa recuada e sobre o valor da antiga linha de Torres Vedras. Tasso não a
desconsidera, mas afirma que os novos meios da artilharia pesada e da avia-
ção a desvalorizam, na medida em que podem alvejar a capital para lá das
ditas linhas. Opta então por considerar de valor superior as linhas de Óbi-
dos, Rio Maior e Santárem, cobertas a sul pela península de Setúbal. 

Cabe aqui evidenciar que a oposição defesa recuada/defesa avançada
não é uma questão ditada pelas circunstâncias, mas reflecte opções estra-
tégicas distintas e prende-se com a visão global das características da
guerra futura que cada proponente tem. Apesar de não rejeitar a guerra
de manobra, por considerá-la exequível em certos teatros de operações
como o do Alentejo, o fascínio que exercem sobre o autor certas posições
defensivas dominantes, a sucessiva definição de linhas de defesa,68 que

67 Tasso de Miranda Cabral (1932, 2.º vol, 265-291). No final do estudo de cada T. O.,
Tasso de Miranda Cabral apresenta os efectivos que deviam ser considerados na sua de-
fesa, assim como a manobra estratégica a desenvolver.

68 Seria fastidioso desenvolver todas as linhas defensivas apresentadas na obra. A lógica
da obra presta-se admiravelmente a isso porque relaciona a geografia com a defesa militar
de Portugal. Saliente-se, por exemplo, que nas posições defensivas da Beira Alta são alta-
mente conceituadas as de Celorico da Beira e da Guarda (as primeiras defendem as vias
de penetração pelo Vale do Mondego) ou as da Brecha Marvão-Castelo de Vide no Alen-
tejo, entre outras. Toda a construção da obra assenta no levantamento sistemático das li-
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leva Tasso a justificar-se dizendo que não devem ser vistas como um cor-
dão, exprimem uma visão ainda marcada pela Grande Guerra69 e por al-
guns elementos oriundos do período napoleónico. Essa visão ancorada
na Grande Guerra é mais notada na inter-relação que Tasso cria entre uma
mobilização geral tão alargada quanto possível e a defesa avançada. É o
timbre decisivo da sua concepção estratégica, a maciça mobilização de
efectivos, que assegura, no entanto, a possibilidade da defesa avançada.

A obra de Tasso de Miranda Cabral constitui um estudo impressio-
nante e de grande valor teórico e histórico. A sua debilidade não reside
tanto na construção teórica, à altura das concepções clássicas coevas, no-
meadamente da teoria de guerra francesa, 70 nem nas possibilidades que
arquitecta para a acção militar do Exército português, considerando os
efectivos que previa mobilizar, e tendo em conta o inimigo considerado,
o exército espanhol, os seus meios e as suas concepções estratégicas, per-
mite, a posteriori, considerar que o Exército português seria capaz de as-
segurar por si a defesa do país. O problema da tese de Tasso de Miranda
Cabral resulta de uma questão basilar: a concretização real de um exército
português de 500 000 homens. 

O adversário evidente de Tasso de Miranda Cabral seria o exército es-
panhol, confrontando o autor, no final do estudo de cada um dos T. O.,
os efectivos que ele considera indispensáveis à defesa dos mesmos com
a mobilização das forças bélicas dos seus oponentes espanhóis. A confe-
rência da síntese resume igualmente os efectivos previstos de Portugal e
os que a Espanha podia pôr em campo (Cabral 1932, 2.º vol., 265-281).
Sobre as reais possibilidades de um Exército português de 500 000 ho-
mens travar uma invasão do seu oponente espanhol, basta verificar a qua-
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nhas de penetração e na escolha de posições de cobertura, de posições de defesa e de li-
nhas de retirada do exército portugês. Sobre as posições acima referidas, cf. Tasso de Mi-
randa Cabral (1932, 1.º vol., 189-190 e  2.º vol.,137-139).   

69 Tasso de Miranda Cabral (1932, 2.º vol., 139) refere precisamente o ensinamento
da Grande Guerra para legitimar a defesa avançada das posições face a Elvas no Alentejo,
as melhores na zona. 

70 Tasso não afirma explicitamente a sua adesão à escola estratégica francesa, mas esta
é facilmente notada. Além disso, o próprio queixar-se-á anos mais tarde do peso da teoria
militar francesa em Portugal, quando comparada com a inglesa ou a alemã. Há várias re-
ferências a conceitos militares franceses, referindo-se o autor amiudadamente ao pensa-
mento militar francês mais do que ao alemão, apesar de afirmar que estudou ambos. Tasso
(1932, 1.º vol., 20) não deixa de sobrelevar que, graças ao desenvolvimento do pensamento
militar francês, estes «conseguiram remir a falta de 1870 e entrar na Guerra de 1914 com
a segurança de quem possuía doutrinas estratégicas e tácticas em harmonia com as neces-
sidades da defesa nacional.» Sobre o peso da cultura francesa em Portugal nas vésperas e
inícios da Segunda Guerra Mundial, cf. Helena Pinto Janeiro (1998, 45-46).   
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lidade de acção militar deste último na Guerra Civil Espanhola. Renitente
na aplicação de tácticas e estratégias modernas, quer pelas deficiências
teóricas e práticas do comando, quer pelo excesso de infantaria e de uma
carência crónica de armamento sofisticado e pesado, o exército franquista
teve enormes dificuldades em derrotar uma república subarmada e sub-
municiada, com gritantes debilidades na sua unidade de comando e uma
exasperante falta de oficiais profissionais, factores que contribuíram, de
forma decisiva, para o enfraquecimento do campo republicano. 

O Exército português teria a vantagem de ser comandado por oficiais
portugueses, que não seriam inferiores em mérito e qualidade aos seus
colegas espanhóis, uma vez que as deficiências existentes eram similares
em ambos os exércitos: treino deficiente da oficialidade, falta de material
sofisticado, peso das armas tradicionais, infantaria e cavalaria (Vidal, 1996,
415-437). O desejo de constituir um vasto exército de massas, apesar de
Tasso se ter tornado CEME em 1939, e tendo consigo as circunstâncias
favoráveis da Segunda Guerra Mundial, nunca se concretizou, nem se
concretizaria ao longo de todo o século XX. 

É credível pensar que Tasso de Miranda Cabral, por fim, colocou no
mesmo molde as suas perspectivas teóricas e a realidade. Como explicar
então, referindo-se ao TO do Algarve, a afirmação de que não lhe forne-
cia uma brigada de cavalaria porque já não dispunha de nenhuma,
quando é certo que as suas contas sobre os efectivos passíveis de mobi-
lizar lhe davam mais 100 000 homens do que o necessário? E quando
afirmava dispor, em teoria, de 5 brigadas,71 quando em 1932 só com
muito favor se considerava a existência de 2 72 (considerando as unidades
de cavalaria existentes, as quais não dispunham nem de efectivos com-
pletos, nem de animais em número e em condições físicas de utilização)?
O projecto de Tasso de Miranda Cabral seria inexequível, não tanto pelas
debilidades do projecto teórico em si, mas pela inexistência de condições
socioeconómicas que viabilizassem a sua consecução.73 Era um problema
muito português de megalomania, não de conhecimento teórico.     

71 Esta ideia é inexplicável. Se havia mais 100 000 efectivos possíveis de mobilizar face
às necessidades, por que não acrescentar à ordem de batalha mais uma brigada de cava-
laria, que teria cerca de 5000 homens? Se a razão fossem os efectivos realmente existentes,
então como se poderia falar de 18 divisões (cf. Tasso de Miranda Cabral 1932, 2.º vol.,
p. 290)?

72 Cf. AHM, fundo Tasso de Miranda Cabral, 26.ª divisão, 5.ª secção, cx. 331, n.º 91. 
73 O que explica que Tasso de Miranda Cabral não se aperceba da tensão que a guerra

total produz na mobilização das massas humanas ao exigir simultaneamente mais ho-
mens para a força bélica e mais homens para a indústria. Sobre este problema e esta ten-
são, cf. Erich Luddendorff (1941, 107-108). 
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Em 1931 é apresentado o relatório da comissão responsável pelo es-
tudo do rearmamento progressivo do Exército, presidida pelo então mi-
nistro da Guerra, Schiappa de Azevedo. O vasto relatório abarcava a
quase totalidade da realidade material da força militar e considerava a
necessidade de despender cerca de 562 620 000$00 em seis anos.74 Não
se tratava, contudo, de equipar o Exército com todo o material de que
precisava para se rearmar, mas tão-só do mais urgente, visando assegurar
a instrução do serviço militar obrigatório e garantir uma força mínima
de cobertura da ordem de uma divisão e mais alguns batalhões de caça-
dores. Assim, a infantaria devia adquirir uma nova espingarda, de prefe-
rência de calibre 7,7 mm, por ser este o calibre utilizado no exército bri-
tânico, quer através da aquisição de mais armas à Grã-Bretanha, quer por
via da adaptação das mausers nacionais, sendo esta a solução aconselhada
no relatório, que requeria a aquisição de 30 000 espingardas em dois
anos.75 É ainda referida a necessidade de completar o número de metra-
lhadoras pesadas e ligeiras (aquisição de cerca de 300 armas) e de mortei-
ros (só existiam 12 armas). Avisa-se, por fim, da inexistência de qualquer
engenho de acompanhamento da infantaria,76 pelo que seria indispensá-
vel adquirir 156 morteiros e 78 canhões. 

Refira-se que a aquisição de todo este arsenal buscava unicamente ga-
rantir a instrução e o equipamento para as unidades já existentes, não se
visando ainda armar a reserva gerada pela conscrição. Como é observado
para as metralhadoras, a dotação requisitada é a mínima indispensável
para a instrução.77 Do mesmo modo, também a informação sobre a ca-
valaria procuraria, nesta fase, apenas o rearmamento indispensável à ins-
trução. As exigências eram bem menores, mas reflectem bem os limitados
objectivos deste grande relatório. Em seis anos a cavalaria pretendia equi-
par-se com 5000 novas carabinas, 249 metralhadoras pesadas e ligeiras e
16 autometralhadoras e um veículo TSF. 78 Quanto à artilharia, requeria
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74 Cf. AHM, fundo Tasso de Miranda Cabral, 26.ª divisão, 5.ª secção, cx. 331, n.º 89,
«Relatório da comissão encarregada de proceder ao estudo do rearmamento progressivo
do exército» (1931, 15-16). 

75 Ibid., «Relatório da infantaria», doc. 1, pp. 18-20.
76 Os engenhos de acompanhamento da infantaria eram canhões ligeiros de pequeno

calibre, que visavam fornecer apoio imediato às pequenas unidades da infantaria, regra
geral ao nível de batalhão. Era uma arma típica dos exércitos continentais, visto os EUA
e a Grã-Bretanha não os terem desenvolvido. O aperfeiçoamento dos morteiros e o apa-
recimento dos mísseis guiados anticarro com fortíssimas cargas explosivas tornaram ob-
soleto o conceito (Ian Hogg 1997 [1975], 18). 

77 Cf. AHM, fundo Tasso Miranda Cabral, 26.ª divisão, 5.ª secção, cx. 331, n.º 89,
«Relatório da comissão...» (1931, 21-23).

78 Ibid., «Relatório da cavalaria», doc. 6, p. 61.
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cerca de 120 bocas-de-fogo de campanha, onde se incluiriam também 4
torres couraçadas de 305,5 mm para a defesa do porto de Lisboa. No en-
tanto, face às exigências de contenção financeira, e considerando exclu-
sivamente a necessidade de instrução, a arma de artilharia contentar-se-
-ia com a reparação das bocas-de-fogo existentes, peças de 7,5 cm M/917
e M/904 e peças de montanha de 7 cm MTR. 79

O relatório prossegue então com a descrição do material indispensável
a adquirir pelas unidades de engenharia, saúde e administração. Inclui
igualmente os custos de munições e outro material indispensável ao uso
do material de guerra, como os meios de transporte, sistemas de pontaria,
etc. O interessante é que, mesmo considerando a opção mais alargada,
o armamento a adquirir não assegurava o rearmamento de uma larga
força mobilizada, embora fosse isso, na realidade, o que pediam os planos
gerais de defesa efectuados pelo Estado-Maior do Exército.

Em 1933, Tasso de Miranda Cabral, chefe da 2.ª Repartição do Es-
tado-Maior-General, apresentava um «plano geral de defesa do país». Este
seguia em boa parte a estrutura dos trabalhos de Tasso enquanto professor
da Escola Central de Oficiais, explanados para o público nas Conferências
de Estratégia. O plano de defesa devia considerar Portugal um espaço uno
e indivisível e ser composto por três planos parciais, o plano de defesa
terrestre, o plano de defesa aérea e o plano de defesa marítima. Como
seria de esperar, Tasso só escreve sobre a defesa terrestre e aérea. Assim,
exige ao governo que crie uma forte aviação, em número e qualidade
que possa pelo menos neutralizar a do nosso inimigo mais provável (ou
seja, a Espanha, embora o texto não o explicite). Muito mais desenvol-
vido é o tema da organização e estruturação da defesa terrestre. 
A antiga doutrina de «defesa concentrada» é posta de parte e é substituída
pela «moderna» doutrina da defesa avançada, adoptando-se a defensiva
de posição como a melhor modalidade de defesa estratégica, visando
quebrar o élan do invasor logo na fronteira e permitir lançar a contra-
-ofensiva. 

Abandona-se também o velho princípio da concentração única em
prol do moderno paradigma de concentrações múltiplas mas conjugadas,
sendo de extrema importância a cobertura nos diversos teatros de opera-
ções. A mobilização seria efectuada em três escalões, estando o primeiro
(o exército de cobertura) pronto logo ao quarto dia e o segundo e o ter-
ceiro escalões mobilizados e concentrados ao fim de quinze dias. Tasso
não refere o número de efectivos ou divisões que permitiam aplicar na

79 Ibid., «Relatório da artilharia», doc. 7, pp. 76 e 80. 
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prática este plano. Porém, outro texto referente às denominadas «viagens
dos generais», viagens de aplicação efectuadas pelo Estado-Maior do
Exército com vista ao estudo in loco dos diversos teatros de operações,
indica que se previa a criação de 4 exércitos, com cerca de 14 divisões, 5
brigadas e 6 corpos de exército, incluindo um de cavalaria. Seriam criados
os exércitos do Norte (I), da Beira Alta (II), da Beira Baixa (III) e do Alen-
tejo (IV).80

Em 1933, um texto igualmente oriundo da 2.ª Repartição do EME sa-
lientava, por sua vez, a necessidade de as unidades de cobertura estarem
dotadas a 66% dos efectivos totais e a 100% do material. Estas unidades
seriam compostas por batalhões de caçadores, apoiados por grupos des-
tacados dos regimentos de artilharia ligeira. 81 O coronel Ernesto Ma-
chado retomava o tema em 1934, considerando que as necessidades da
cobertura exigiam 41 batalhões, equivalendo a 4 divisões, 25% do po-
tencial mobilizável, que, em caso de guerra, seria composto por 16 divi-
sões. A cobertura teria de estar a 66% dos efectivos e a 100% do material
e seria a base do plano de reorganização e de rearmamento do Exército. 
O estudo também salientava que, se não se pudesse armar já a totalidade
da cobertura, se começasse por equipar os batalhões de caçadores e os
regimentos de artilharia ligeira existentes, apesar de estes só garantirem a
defesa contra forças ligeiras. 82

Estes estudos procuravam também responder àquilo que se conside-
rava ser a ameaça espanhola. Em 1935, o coronel Ernesto Machado es-
crevia um texto referindo os possíveis eixos de ataque do exército espa-
nhol em caso de guerra. Tendo em conta os centros de concentração
espanhóis, o autor referia quatros eixos de penetração da força militar vi-
zinha: a via de Pontevedra/Orense, rumo ao Porto e a Fafe, pela Portela
do Homem e do Lindoso; a via de Salamanca, alvejando Coimbra, pelo
vale do Mondego; a via de Cáceres, mirando Lisboa, pelo Vale do Tejo,
o Sul da Beira e Norte do Alentejo; a via de Sevilha, por Évora, indo até
à península de Setúbal e a Lisboa.83 As quatro vias correspondem, de
certo modo, aos quatro exércitos que a «viagem dos generais» referia em
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80 Cf. AHM, fundo Tasso de Miranda Cabral, 26.ª divisão, 4.ª secção, cx. 331, n.º 76.
81 Cf. AHM, assuntos militares gerais, 3.ª divisão, 1.ª secção, cx. 20, n.º 5, Janeiro de

1933.
82 Cf. AHM, assuntos militares gerais, 3.ª divisão, 1.ª secção, cx. 20, n.º 13, 31 de De-

zembro de 1934.
83 Cf. AHM, assuntos militares gerais, 3.ª divisão, 1.ª secção, cx. 51, n.º 34, «Linhas de

invasão mais prováveis do exército inimigo e aquelas por onde canalizará a sua massa
principal de invasão».
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1933: 84 um a norte do Douro, outro na Beira Alta, outro na Beira Baixa
e outro no Alentejo. O problema dos eixos de penetração está intima-
mente relacionado com o da cobertura. Esta devia responder à fase inicial
da guerra, advindo dessa situação a necessidade de se dispor de uma força
de batalha que fosse rapidamente mobilizável. O cerne da questão da
reorganização e do rearmamento da força militar terrestre passava por aí.
Era necessário criar um exército que tivesse a força militar suficiente para
cobrir o país, de modo a assegurar a mobilização de todos os recursos
nacionais, protegendo, além disso, a sua concentração, de modo a travar
a batalha nas condições mais favoráveis (esta última frase reflecte de
modo evidente que se pensava, essencialmente, na conscrição). 

Entretanto, em 1934 tinha-se realizado o primeiro congresso da União
Nacional. Neste tinham sido efectuadas algumas comunicações sobre a
reorganização da força militar portuguesa por dois indivíduos que teriam
nos anos subsequentes um papel importante no comando do Exército e
no controlo salazarista do mesmo. Os textos permitem-nos verificar até
que ponto a sua percepção da força militar era coincidente com a visão
geral que então o Exército tinha da forma como se devia defender a
nação. Não deixa de ser sintomático que o texto de Fernando Santos
Costa (1935, 143) comece por salientar a possibilidade de a Espanha
poder armar 1 milhão de homens. Ora, como se pode ver desde logo, o
problema que Santos Costa realça é a necessidade de responder à mobi-
lização da conscrição com a mobilização da conscrição, estando-se pe-
rante uma polarização da estratégia com a acção e a contra-acção a níveis
simétricos. 85 A réplica à ameaça espanhola impõe a existência de dois
elementos de defesa militar: um núcleo armado de cobertura das fron-
teiras e «a garantia que toda a massa válida da nação está apta a pegar em
armas e a entrar em campanha o mais rapidamente possível». Não se
pode ser mais concreto e mais explícito. Também para Santos Costa
(1935, 144-147), o problema militar se resume à necessidade de dinamizar
a massa válida da nação. Como já dizia o autor, «o problema tem, então,

84 Sobre estas viagens remetemos o leitor para AHM, fundo Tasso de Miranda Cabral,
26.ª divisão, 4.ª secção, cx. 331, n.º 76.

85 Considera-se que uma estratégia é simétrica quando ambos os contendores se di-
gladiam usando os mesmos instrumentos e forças equivalentes na estrutura orgânica e
conceptual. A Segunda Guerra Mundial, assim como as guerras napoleónicas, são, nesse
sentido, guerras simétricas. Observe-se, contudo, que jamais há uma simetria total. Pelo
contrário, uma guerra assimétrica é aquela em que cada contendor puxa o outro para um
patamar distinto daquele onde está, em que cada lado usa armas e meios orgânicos e
conceptuais distintos. É o caso das guerras subversivas. Sobre este assunto, cf. a síntese
apresentada por Pascal Boniface (2003, 115-125).
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dois dados essenciais: a nação armada de que fala a nossa Constituição
política, e a cobertura [...]» Assim, o autor propõe que o país organize um
exército que possa em tempo de guerra crescer para uma força de 80 000
a 100 000 homens por cada milhão de habitantes, ou seja, entre 600 000
e 700 000 homens, tendo em conta uma população portuguesa de cerca
de 6 500 000 habitantes nos anos 30. 700 000 homens seriam, segundo
Luís Salgado de Matos (2004, 153), o total a mobilizar por Santos Costa.
A função do Exército em tempo de paz seria a de instruir, mobilizar e
cobrir a fronteira.

Temos assim que a proposta de Santos Costa vem completamente ao
encontro da visão geral que a força militar tinha da sua função defensiva,
sendo muito similar à que defendia Tasso de Miranda Cabral.86 Para de-
fender a fronteira face aos espanhóis seria imprescindível uma mobiliza-
ção maciça — a nação armada —, nas próprias palavras do autor. A possi-
bilidade de se efectuar a mobilização exigia, por sua vez, a cobertura, isto
é, um núcleo militar permanente que assegurasse a defesa inicial da fron-
teira. O projecto de Santos Costa (1935, 153 e 155) não fica por aqui.
Ele propõe uma arquitectura do comando assente num núcleo mais pe-
queno de oficiais profissionais, complementado por um forte conjunto
de oficiais milicianos, que enquadrariam a grande massa da tropa mobi-
lizada. Esta estrutura permitiria uma atempada progressão na carreira dos
oficiais do quadro, com a vantagem de se diminuírem os encargos orça-
mentais com os ordenados dos oficiais que, envelhecendo em postos de
comando táctico, eram, para mais, completamente inúteis. Esta visão re-
flecte bem a diferença entre a clássica visão republicana e a dos jovens
oficiais do quadro da força militar. Nenhum questiona o princípio da
nação armada, o que se questiona é o seu modelo de enquadramento.
Para os republicanos, mesmo o quadro de comando devia, de algum
modo, ser milicianizado, enquanto para os oficiais profissionais a força
miliciana devia ser sempre enquadrada por um núcleo profissional de
carreira que lhe desse outra coesão e assegurasse a cobertura.

Estas propostas seriam a base para uma futura organização da força
militar, a qual viria a ser apresentada por Santos Costa e Barros Rodrigues
(1935, 168-183) no primeiro congresso da União Nacional. Os autores,
apesar de afirmarem que a guerra moderna já não é um embate entre sol-
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86 Esta visão acompanhá-lo-ia toda a vida. Em 1961, já afastado do poder, não deixaria
de escrever a Salazar criticando a redução de efectivos efectuada por Botelho Moniz após
1958. Desconcentrando as forças em África, pusera em causa a defesa das colónias e o
modelo de mobilização das leis de 1937 (cf. carta de 6 de Abril de 1961 cit. por Manuel
Braga da Cruz 2004, 83-84). 
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dados, mas sim entre povos, obrigando à mobilização de toda a força
nacional, não deixam de dizer que a mais importante função da defesa
nacional cabe à mobilização militar. Decorrendo dessa realidade, aos mi-
nistérios militares cabe uma função preponderante na defesa nacional.
A partir daqui os autores defendem a criação de um organismo coorde-
nador da defesa nacional, o Conselho Superior da Defesa Nacional, e a
subordinação das Forças Armadas ao governo que dirige a guerra, mas
deixam aos comandantes-chefes a livre condução das operações. No
fundo, e na sequência da visão de Santos Costa, também este texto afirma
o valor da mobilização militar e a preponderância das Forças Armadas
na consecução da política de defesa nacional. 

Esta perspectiva de Santos Costa volta a aflorar no parecer que elabora
para Salazar no ano seguinte, 87 no qual analisa a situação do rearma-
mento do Exército em toda a sua amplitude, incluindo o equilíbrio ne-
cessário entre a situação financeira do país e o esforço de defesa nacional
no que toca à força terrestre. 88 A solução encarada propunha a resolução
do problema do rearmamento em duas fases. Na primeira adquiria-se o
material de guerra indispensável à instrução e à cobertura da mobilização
e da concentração da força mobilizada e na segunda fase resolver-se-ia a
aquisição do material de guerra destinado às forças mobilizadas. O autor
do parecer salientava o absurdo de ter em depósito todo o material des-
tinado às forças mobilizadas, porque, caso a guerra só eclodisse vinte ou
trinta anos depois da sua aquisição, todo esse equipamento estaria obso-
leto e seria então inútil. Para Santos Costa, o material de guerra a adquirir
devia equipar apenas as 5 divisões (as forças de primeira linha), que ve-
riam as suas unidades de artilharia reduzidas a um regimento (e já não
aos dois existentes), porque não se justificava que unidades militares com
missões defensivas tivessem armas em tão grande quantidade, com mais
bocas-de-fogo por batalhão do que as unidades francesas do mesmo tipo.
As unidades divisionais estariam mobilizadas em tempo de paz com cerca
de dois terços dos efectivos, muito embora nas unidades de artilharia e
de cavalaria o armamento devesse estar completo. 

Depois de salientar o perigo da ameaça à longa fronteira terrestre (1214
km), define-se um serviço militar geral com a divisão do território metro-

87 Segundo Veríssimo Serrão (s. d., 14.º vol., 75), Santos Costa ganhara uma elevada
reputação como teórico militar por essa altura. 

88 Num relatório de Quirino de Jesus para Oliveira Salazar é consignado que os supe-
ravits da balança de pagamentos deviam ser utilizados para as obras públicas e para o
rearmamento (cf. Comissão do Livro Negro sobre o Regime Fascista, Cartas e Relatórios...,
1987, 150). Segundo indicação da compilação, o relatório data, provavelmente, de 1934. 
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politano em 5 regiões militares (4 regiões militares e o Governo Militar de
Lisboa), cada uma provendo uma divisão, com a aquisição de armamento
para as 5 divisões. O objectivo seria dispor de armamento para estas divi-
sões, num efectivo aproximado de 100 000 homens, e a possibilidade de
mobilizar mais 400 000 efectivos. O próprio autor, ao questionar-se sobre
a pertinência de um tão grande número de efectivos, conclui que o país
necessitava desta força por ser «em primeiro lugar um país continental»,
ao contrário da Grã-Bretanha, que não precisava de um exército terrestre
forte por ser uma nação insular. Finalmente, Santos Costa propõe que este
plano seja desenvolvido num prazo longo de cerca de dez a vinte anos.89

Observe-se que o parecer de Santos Costa procura responder simulta-
neamente a duas questões que se imbricam: como armar um exército ma-
ciço com o reduzido orçamento de Portugal. Ele procura responder aos
limites impostos por Salazar no que respeita ao dispêndio dos meios fi-
nanceiros disponíveis e ao mesmo tempo criar uma força militar segundo
os padrões de mobilização da conscrição, que eram apanágio da teoria
militar geral coeva. Repare-se que os efectivos combinados da força de co-
bertura e de mobilização, 500 000 homens, se aproximam dos apresenta-
dos por Tasso de Miranda Cabral nas Conferências de Estratégia, do mesmo
modo que o número de divisões de cobertura correspondia ao dessa
mesma obra. É certo que Santos Costa propõe uma diminuição do nú-
mero de regimentos de artilharia, mas a razão que apresenta para tal está
muito longe de ser ilegítima e, pelo contrário, tem toda a lógica. Refira-se
que, regra geral, as grandes unidades divisionárias das principais potências
militares da época dispunham apenas de um regimento de artilharia por
divisão. 90 Santos Costa também segue a tradição militar de acentuar a di-
mensão continental e o peso da ameaça espanhola na questão da defesa
nacional, diminuindo, por conseguinte, o papel da Armada. Deste modo,
não há no parecer de Santos Costa uma ruptura com a visão geral, quer
na reorganização, quer no rearmamento da força militar terrestre. Em boa
medida, excepto em questões de pormenor, quer as teses apresentadas ao
primeiro congresso da União Nacional, quer o parecer, reflectem a visão
geral sobre a política de defesa militar dos teóricos do Exército. 
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89 Cf. Comissão do Livro Negro sobre o Regime Fascista, Correspondência de Santos
Costa... (1988, 1.º vol., 56-68); v. doc. 13 datado de 14 de Outubro de 1935.

90 V. os quadros das divisões de infantaria da Alemanha, França e Grã-Bretanha na
obra de George Forty e John Duncan (1990, 44-45, 66-67 e 80). De facto, não era o caso
das divisões francesas, que dispunham de dois regimentos de artilharia, um ligeiro, com
peças de 75 mm, e um pesado, com um misto de bocas-de-fogo de 105 mm e 155 mm.
O modelo português aproximava-se do francês.  
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Anexo ao texto de Santos Costa, encontrava-se o plano de rearma-
mento do exército metropolitano, com a chancela do então ministro da
Guerra, Abílio Passos e Sousa. Interessa compará-lo com o de Santos
Costa no que respeita à reorganização e rearmamento do Exército. Essa
comparação teria sido igualmente feita por Salazar e explica o facto de
estes textos estarem apensos. Abílio Passos e Sousa salienta a conveniên-
cia e a vantagem de a força militar ser estruturada de acordo com o prin-
cípio dos exércitos semipermanentes. Estes combinam as virtualidades
das forças milicianas e da mobilização de toda a massa válida da nação
e os benefícios das forças permanentes, mantendo nas fileiras um mínimo
de meios indispensáveis à instrução e à coberturta da fronteira. O objec-
tivo do plano de rearmamento é o de equipar o Exército com meios in-
dispensáveis ao cumprimento destas duas missões essenciais para num
segundo momento completar esta dotação com os meios necessários à
mobilização geral. A instrução e a cobertura requeriam a existência, tam-
bém em tempo de paz, de 5 divisões incompletas e 2 corpos de exército,
tendo por objectivo agrupar as divisões em unidades maiores e permitir
uma dupla acção defensivo-ofensiva, conforme as circunstâncias o exi-
gissem. Tal como sucede com o parecer de Santos Costa, também o re-
latório de Passos e Sousa assume que cada divisão de artilharia teria um
regimento de artilharia a dois grupos. 

Saliente-se que a perspectiva de Passos e Sousa é suportada na propor-
ção existente entre o número de divisões e a população, comparando
assim Portugal (6 milhões de habitantes e 5 divisões) com a França (42
milhões de habitantes e 30 divisões), a Espanha (24 milhões de habitantes
e 9 divisões), a Bélgica (8 milhões de habitantes e 8 divisões), a Polónia
(33 milhões de habitantes e 35 divisões) e a Jugoslávia (14 milhões de ha-
bitantes e 18 divisões). De acordo com estes dados, a proporção de gran-
des unidades face à população seria mais favorável em Portugal do que
em França ou em Espanha. O plano de rearmamento pretendia também
criar uma aeronáutica independente a par da aviação de cooperação, base
de uma verdadeira reserva geral na dependência do governo. Por fim, o
autor avisa que o primeiro período da segunda fase de rearmamento teria
como objectivo completar a fase de cobertura, ou seja, das 5 divisões, e
dos órgãos do corpo de exército. Passos e Sousa termina realçando que
o rearmamento da força militar faria com que Portugal passasse a contar,
no conjunto das nações europeias, com uma força de valor. 91

91 Cf. Comissão do Livro Negro sobre o Regime Fascista, Correspondência de Santos
Costa... (1988, 371-392).
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O relatório de Passos e Sousa tem muitas similitudes com o de Santos
Costa. Ambos defendem a valorização dos quadros, a constituição de
uma força permanente ou semipermanente de instrução assente na exis-
tência de 5 divisões quase totalmente providas que salvaguardassem a
mobilização da força militar a levantar. A pedra central da reorganização
militar proposta por ambos, note-se, era a questão da cobertura. O núcleo
militar a constituir e a armar em tempo de paz devia responder a essa
questão, assegurando uma força que permitisse ganhar tempo enquanto
se arregimentassem os restantes efectivos e até uma eventual chegada de
reforços vindos do exterior. Isto significa que ambos defendem um ser-
viço geral obrigatório, de carácter miliciano, que mobilizasse o grosso da
massa masculina da nação. Os dois textos afirmam igualmente um pre-
domínio da defesa continental. 

Em suma, Santos Costa e Abílio Passos e Sousa partilham a mesma
concepção sobre as características ideais do Exército, a qual não se afas-
tava da clássica visão do Exército sobre a defesa nacional. Só que esta
visão esbarrava com o problema do espartilho financeiro do Estado, e
aqui o debate intensificava-se, uma vez que os constrangimentos orça-
mentais para a consecução da política militar terrestre agudizavam-se com
a concorrência da Armada e da política naval.

Em artigo recente, Telmo Faria (2001, 229) salientou com mais vee-
mência a oposição entre as teses minimalistas de Salazar, marcadas pelo
limite do rigor orçamental, e as teses maximalistas da força militar, a ques-
tão do «exército de massas», na expressão do autor. Seria útil referir que
em Portugal a questão do serviço geral obrigatório nunca foi posta em
causa, nem sequer, como parece inferir-se da ideia de Telmo Faria, a ideia
de um exército de massas. A questão colocada incidia mais sobre quais os
limites da massificação da força militar. Como se pode deduzir dos textos
de Santos Costa de1935, e também dos de Abílio Passos e Sousa, embora
a austeridade financeiro-orçamental fosse uma limitação real ao rearma-
mento e à mobilização das Forças Armadas, ambos pugnavam ainda por
uma força militar de razoável dimensão. Do ponto de vista analítico, no
entanto, pode opor-se às teses maximalistas de mobilização demográfica
defendidas pelos teóricos militares uma tese minimalista de serviço militar
geral obrigatório e de massificação militar defendida pelo regime 92
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92 Veremos, não obstante, que mesmo esta postura evoluirá ao sabor dos impactos ex-
ternos, ou melhor, das problemáticas da política externa e das relações internacionais e
dos seus efeitos ao nível interno. Neste processo, não poucas vezes o regime cairia na
tentação de aumentar a mobilização portuguesa, aproximando-se das teses maximalistas.
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e suportada em boa parte também pela Armada. Estas duas teses definiam
também, no que respeita aos ramos das Forças Armadas, modelos distintos
de defesa: a defesa avançada, na tese maximalista, e a defesa recuada, na
tese minimalista. 93 São as características desse debate e a sua resolução
final que se analisarão nas próximas páginas.     

Em meados de 1931, Salazar teria tentado substituir na pasta da Guerra
Schiappa de Azevedo pelo jovem major Barros Rodrigues, aproveitando,
considera Telmo Faria (2000, 39-40), o pretexto da proclamação da II Re-
pública em Espanha. No fundo, Salazar procurava gerir a questão militar
por dentro, apesar de ainda não se ter alcandorado à Presidência do Con-
selho de Ministros, à época nas mãos do general Domingos de Oliveira.
Barros Rodrigues recusava esta proposta, alegando que uma verdadeira
reorganização do Exército exigiria uma visão global que estruturasse toda
a organização político-militar da nação e não ficasse na dependência dos
caprichos de um ministro qualquer. Esta passaria pela reorganização ime-
diata do Conselho Superior de Defesa Nacional, pela definição da polí-
tica militar e por uma maior aproximação à Inglaterra, pela organização
geral da nação para o tempo de guerra e pela reorganização do Ministério
da Guerra e do Conselho Superior do Exército. Além disso, era necessário
garantir um programa mínimo de rearmamento com uma verba nunca
inferior a 532 000 contos,94 uma nova lei de taxa militar e a garantia de
duas incorporações anuais que permitissem a instrução e a cobertura da
nação e assegurar a desburocratização e a desfuncionalização das Forças
Armadas, garantindo simultaneamente os meios para que o Exército pu-
desse cumprir a sua missão.95

As cartas de Barros Rodrigues são mais do que a recusa de um cargo
no contexto ainda algo turbulento do final da ditadura militar. Estas duas
missivas são um autêntico resumo de um projecto de reforma do Exér-
cito, projecto esse que se tem vindo a delinear nas páginas anteriores.
Este programa, no caso específico dos textos de Barros Rodrigues, contém
um acordo implícito, o do intercâmbio entre a reforma global da política

93 Neste ponto não se conhece a opinião de Salazar. Este resguardar-se-ia de emitir
opinião sobre uma área já excessivamente técnica, para além de ser, muito provavelmente,
o melhor acto político.

94 Note-se que esta verba corresponde, grosso modo, aos custos do rearmamento apre-
sentado no «Relatório da comissão para o estudo do rearmamento progressivo do exér-
cito» de 1931. 

95 O texto apresentado contém, na nossa óptica, o essencial de duas cartas de Barros
Rodrigues datadas de 22 de Julho e de 17 de Agosto de 1931 (cf. IAN/TT/AOS/
CO/GR1-A, pasta 4, n.º 18).
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de defesa e do Exército e o retorno deste às suas funções clássicas, o que
queria dizer o regresso aos quartéis. No fundo, Barros Rodrigues, ao apre-
sentar a sua visão da força militar terrestre, exprimia igualmente um vasto
conjunto de ideias que fundamentavam as concepções coevas de grande
parte dos seus correligionários militares sobre a organização do Exército.
Só que esta perspectiva colidia com duas realidades: as reduzidas dispo-
nibilidades financeiras e orçamentais do país e a procura, por parte de
Salazar, de um meio eficaz de neutralização da força do Exército. 

Numa situação desfavorável, só restava a Salazar ganhar tempo, quer
para aumentar as disponibilidades financeiras do Estado que favoreces-
sem a reforma da força militar, quer para assegurar um maior espaço de
manobra que lhe permitisse um mais largo controlo do Exército. O pro-
grama naval de 1930 e a reforma dos órgãos superiores de defesa nacional
permitiram-lhe as justificações e legitimações necessárias para postergar
a reforma do Exército, mas esta era inevitável. 

Seja como for, o projecto militar não esmoreceu. As Conferências de Es-
tratégia de Tasso de Miranda Cabral, fundamento de muitos destes pro-
jectos, foram publicadas em 1932. A sua publicação manifesta o interesse
activo da força militar pela consecução do seu projecto.96 Um projecto
de reforma militar manuscrito e não datado apresentado a Salazar, pro-
vavelmente anterior a 1935, 97 defendia a necessidade de despender com
a força militar 600 000 contos em seis anos, verba que se aproxima da re-
ferida no relatório de 1931, a criação imediata de um Conselho Superior
de Defesa Nacional constituído por diversos ministros e chefes militares,
a reorganização do Ministério da Guerra, a fixação internacional da po-
lítica de alianças, a remodelação do sistema de promoções, o aumento
do tempo de recruta, visto a força militar só dispor então de um efectivo
de 200 000 homens no activo e na reserva, e a unificação do quadro me-
tropolitano e colonial. 98

O projecto aproxima-se das ideias de Barros Rodrigues. Ambos os pro-
jectos buscam uma reorganização não só da força militar, mas da estru-
tura da organização defensiva de Portugal, propondo a reestruturação do
CSDN, dos organismos superiores de defesa e do próprio Ministério da
Guerra, clarificando-se ainda a política externa nacional, de modo a de-
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96 Na apresentação da obra o autor afirma que a sua publicação derivou do pedido e
das instâncias de numerosos colegas e alunos. 

97 Refere a necessidade de reforma do CSDN. Ora, como este foi reformado pela Lei
n.º 1905, de Maio de 1935, o projecto tem de ser anterior.

98 Cf. IAN/TT/AOS/CO/GR 1-12. Telmo Faria (2000, 45) atribui este texto a Santos
Costa. 
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finir atempadamente qual a missão militar das Forças Armadas portu-
guesas, que passaria pelo reforço da mobilização da conscrição. 200 000
homens não chegavam, era necessário aumentar para duas vezes ao ano
a incorporação de efectivos e alargar o tempo de recruta. Esta perspectiva
definia os parâmetros a partir dos quais Salazar podia mexer na força mi-
litar, tanto mais que é defendida por elementos muito próximos do re-
gime, homens como Santos Costa e Barros Rodrigues.

É de salientar que o corpo militar contava igualmente com a pressão
que o Presidente da República, o marechal Carmona, fazia para se avan-
çar com a reforma militar. No discurso que fez à Assembleia Nacional,
o Presidente da República não deixava de lembrar a necessidade de re-
formar, armar e reorganizar as Forças Armadas. 99 Com um pormenor,
talvez importante para o futuro, visto jamais Carmona definir um pro-
jecto de reforma, reorganização e rearmamento próprio para o Exército,
deixando alguma margem de manobra a Salazar. 

Para Salazar (1937, 94-98) o projecto militar parece, contudo, excessivo.
Ele próprio o salienta na nota que faz publicar nos jornais em 1935, ao
afirmar que «a economia nacional é o que em última análise condiciona
a realização dos nossos planos». E acentua que os programas de reforma
militar, como todos os projectos em geral, implicam o estabelecimento
de critérios e de princípios estreitamente relacionados com os objectivos
da política militar. A lei de reconstituição económica punha à disposição
das Forças Armadas 6 500 000 contos em quinze anos para a execução
da reforma e reorganização da força militar, rearmamento, fortificações,
edifícios e outras obras militares e o prosseguimento da restauração da
Marinha. Salazar salientava que o governo compreendia a necessidade
de rearmar o Exército, mas que o rearmamento estava condicionado pelas
possibilidades do país. Ao acentuar a dimensão económica da reforma
militar, Salazar também jogava a questão militar noutro tabuleiro e apro-
ximava-se do seu fito, na medida em que, se a reorganização e o rearma-
mento da força militar dependiam essencialmente de uma questão eco-
nómico-financeira, quem, senão o «mago das finanças», para a gerir por
dentro? A eficácia da reforma impunha que o Exército aceitasse Salazar
como seu chefe, como seu gestor. Ao referir a problemática da questão
financeira na reorganização e rearmamento do Exército, Salazar movi-
mentava duas peças do seu jogo, explicando, por um lado, o atraso do
processo da reforma e, por outro lado, afirmando-se como o único a
poder fazê-la com eficácia. 
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99 Cf. IAN/TT/AOS/CO/PR 2, pasta 1, fl. 24.   
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Não se pode, no entanto, deixar de verificar um pormenor com refle-
xos na consecução da reforma. A lei de reconstituição económica 100 pro-
punha gastar 6 500 000 contos em quinze anos na reforma do Exército
e no prosseguimento da restauração da Armada. Ora, só para a primeira
fase do rearmamento do Exército, este avalia os montantes necessários
em 550 000 a 600 000 contos, os quais seriam gastos exclusivamente no
reequipamento da instrução e do primeiro núcleo da cobertura, e não
na totalidade dos efectivos. 

É certo que isto representava apenas 9% a 10% dos meios financeiros
postos à disposição da força militar, mas também é verdade que o rear-
mamento proposto representava uma insignificância face às necessidades
militares, que, para além do reequipamento da instrução e do primeiro
núcleo da cobertura, teriam de reconstruir, ou construir de raiz, 101 os
quartéis, que estavam, na sua maioria, num estado deplorável (para além
de se situarem muitas vezes nos sítios errados), aumentar os custos com
pessoal, edificar novas fortificações e assegurar ainda uma vasta panóplia
de material militar, como os uniformes e as munições, que num exército
mais numeroso se tornariam também uma parecela elevada. Para além
disso, a lei referida teria de repartir igualmente o bolo pela Armada. Ora,
esta só efectuara a primeira fase do seu vasto projecto de rearmamento,
o qual, quando estivesse completo, veria triplicar ou quadruplicar os efec-
tivos de que esta força dispunha. Em suma, embora fosse muito o di-
nheiro destinado ao reapetrechamento militar, corria-se ainda o risco de
este não ser suficiente para cumprir os projectos maximalistas das Forças
Armadas. 

Para além dos problemas económico-financeiros com que se deparava
o rearmamento do Exército, a tensão no meio político-militar crescia face
às ameaças da paz que irrompiam na Europa e fora dela a partir de mea-
dos dos anos 30. A crise etíope fora um sinal. 102 Ao mesmo tempo, a si-
tuação em Espanha, a despeito de a sua governação estar ainda a cargo
da direita, não era segura. Mas mais graves ainda eram as suspeitas que
nesse ano surgiram a propósito das cedências de territórios coloniais às
potências perturbadoras do sistema como forma de compensação política
(Raposo 2003, 42-55). Retornavam as ameaças às colónias portuguesas.
Estas permitiram uma aproximação luso-espanhola decorrente do apoio

A Política de Defesa Nacional, 1919-1958

90

100 Trata-se da Lei n.º 1914, de 24 de Maio de 1935.
101 Cf. AHM, assuntos militares gerais, 3.ª divisão, 1.ª secção, cx. 20, n.º 13 (1934, 10). 
102 Sobre o complexo imbróglio gerado entre Portugal, a Grã-Bretanha e a Itália devido

à crise abexim, cf. Pedro Aires Oliveira (2000, 139-145).   
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que o governo espanhol deu à defesa da soberania portuguesa sobre os
seus territórios africanos (Torre Gómez 1998, 80-81). Por sua vez, o
triunfo da Frente Popular em Espanha em Fevereiro de 1936 modificava
a situação peninsular, dado que o governo de esquerda era considerado
pelo governo de Lisboa uma fortíssima ameaça à sua preservação, pen-
sando-se então no apoio que aqueles tinham dado ao reviralho no início
dos anos 30 (Torre Gómez 1998, 79; Oliveira 2000, 153-154). 

A evolução do conflito italo-etíope teria perturbado a força militar.
Receava-se que gerasse uma conflagração europeia que opusesse um eixo
latino (italo-hispano-francês) a um eixo germânico (anglo-alemão), o que
deixaria Portugal numa situação difícil. Na primeira reunião do Conselho
Superior de Defesa Nacional, convocada por causa da crise abexim, con-
siderou-se a necessidade de focalizar a defesa nas colónias, ao mesmo
tempo que se defendia a congregação de esforços por parte dos que não
queriam a guerra. 103 Era um possível retorno à primazia da política naval,
originada por esta crise. 

A reacção do Exército foi célere e imediata. Logo no fim dessa reunião
o ministro da Guerra afirmou que chegara a hora de armar o Exército para
a guerra, e as pressões para a reforma da força terrestre aumentaram sen-
sivelmente, tanto mais que a crise geral na Europa reforçava a imperiosi-
dade da sua reestruturação. Em fins de Dezembro de 1935 Abílio Passos
e Sousa, então ministro da Guerra, criticava o presidente do Conselho
pelos atrasos verificados na reforma do Ministério da Guerra. 104 Na se-
quência destas críticas, apresenta um parecer sobre o rearmamento em
que especifica as diversas unidades e o respectivo armamento e considera
fundamental a existência de 5 divisões de campanha.105 Mas a forte pres-
são para a resolução da questão militar não viria só do Ministério da
Guerra. No início de 1936, também o Conselho Superior do Exército a
sentia como imperiosa. Júlio de Morais Sarmento criticaria a situação da
defesa nacional numa carta datada de 5 de Fevereiro de 1936.106 Pouco
tempo antes, um relatório de Pinto Lello salientava as deficiências da 
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103 Cf. IAN/TT/AOS/PC 8A, pasta 6, fl. 232, reunião datada de 10 de Outubro de 1935. 
104 Cf. IAN/TT/AOS/CLB/MMB 1, pasta 2, anexo 107, ponto L, fls. 71-75, doc. da-

tado de 10 de Dezembro de 1935.
105 Cf. IAN/TT/AOS/MMB 1, pasta 2, anexo 107, ponto M, fls. 77-93, «Plano de rear-

mamento do Exército metropolitano», datado de 14 de Dezembro de 1935. É preciso
salientar que já no Verão Abílio Passos e Sousa apresentara um plano similar. Em boa
verdade, os dois planos praticamente não se distinguem, pelo que se estaria face a uma
pressão do ministro para que a reorganização do Exército avançasse. 

106 Cf. IAN/TT/AOS/MMB 1, pasta 2, anexo 107, ponto O, fls. 104-107, carta datada
de 2 de Fevereiro de 1936.  
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força militar, apontando, entre outras coisas, para o excesso de oficiais do
quadro permanente, 1200 a mais, para o exagero de oficiais generais 
envelhecidos e inúteis, para a falta gritante de material moderno e para 
as debilidades da recruta e instrução, em que apenas 24 000 homens 
permaneciam nas fileiras. O relatório de Pinto Lello tocava numa contradi-
ção que reflectia o estado lastimável da organização militar portuguesa. Para
instruir e comandar as forças permanentes, 24 000 homens, havia um ex-
cesso de oficiais, muitos demasiado envelhecidos e pouco proficientes, mas
para enquadrar o exército mobilizado faltavam de facto quadros. 107

É neste contexto que entre 10 e 15 de Fevereiro de 1936 se reúne o
Conselho de Ministros com vista a decidir que política de defesa seguir
face ao adensar da tensão em África, na Europa e em Espanha. Segundo
Franco Nogueira, o Conselho de Ministros tinha como objectivo a defi-
nição da política militar, não da política de guerra, visto não haver uma
ameaça directa a Portugal, mas apenas uma série de perigos potenciais,
que tinham de ser clarificados e considerados para se poder constituir
uma política militar. Salazar expõe as linhas basilares do problema, con-
siderando duas hipóteses para a política militar de defesa. Uma que con-
sidera um conflito que envolva a Espanha, outra um confronto que se
situe nas colónias. No primeiro caso exige-se uma força militar terrestre
forte e capaz de resistir a uma violação da soberania metropolitana por
parte da Espanha e uma Armada que complemente essa defesa garan-
tindo a protecção e o estabelecimento de bases navais em Lisboa, Ma-
deira, Açores e Cabo Verde. No segundo caso, o eixo da defesa seria a
Armada, cabendo ao Exército de terra garantir a ordem pública e fornecer
as forças expedicionárias para a manutenção da soberania nas colónias. 

Em jogo estavam, não duas, mas três políticas de defesa. Curiosa-
mente, Salazar põe o seu projecto de parte, o retorno dos militares aos
quartéis e a sua orientação para a defesa externa, deixando que o embate
se fizesse entre o Exército e a Armada. No Conselho de Ministros opõem-
se então dois projectos, um referente à força militar terrestre continental,
outro a uma força naval atlântica, cada um deles remetendo o outro ramo
para uma mera força complementar. Franco Nogueira confirma-o, afir-
mando que no Conselho de Ministros foi muito intensa a rivalidade
entre os ministros da Guerra e da Marinha. 

Assim, face à polarização da visão da política militar e da política
naval de cada um dos ramos, Salazar procura o consenso (pode ques-

107 Cf. IAN/TT/AOS/CO/GR-4, pasta 1, doc. «A eficiência do Exército», datado de
Janeiro de 1936.
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tionar-se se, tendo Salazar produzido a dicotomização inicial, não pro-
curou aparecer depois como instrumento de consenso e de equilíbrio).
Ainda de acordo com Franco Nogueira, Salazar firmaria a política de
defesa numa economia sã — o dinheiro é o nervo da guerra — que per-
mitisse organizar forças terrestres metropolitanas suficientes para enviar
corpos expedicionários para as colónias e obstar a um golpe espanhol
contra Portugal. Compor-se-ia um exército permanente de 100 000 ho-
mens, correspondendo à formação de 4 divisões para cada uma das 4
regiões militares, mais uma divisão para o Governo Militar de Lisboa,
mobilizando-se em tempo de guerra mais 400 000 efectivos. Isto impli-
cava o serviço militar geral. Prover-se-iam ainda fortes bases navais em
Lisboa, Açores, Madeira e Cabo Verde, o reartilhamento dos principais
portos e a manutenção de uma indústria de armamento para armas e
munições de infantaria e artilharia ligeira. O projecto, tal como é apre-
sentado por Franco Nogueira (s. d., 354-359), favorecia claramente o
Exército, em detrimento da Armada. É certo que ele assumia a necessi-
dade de criar fortes bases navais no continente e nas ilhas, mas nada era
dito sobre o prosseguimento do armamento naval e sobre a construção
de novos navios de guerra. É evidente, não obstante, que o consenso
de Salazar visa contentar os dois ramos, dando à Armada alguma coisa,
ou seja, as fortes bases navais. Apesar disso, o projecto sustentava grande
parte das ideias defendidas pelo Exército, como o serviço militar geral,
o exército de massas e a mobilização em massa. Neste sentido, Salazar
parecia aproximar-se do projecto defendido pelos teorizadores militares
acima referidos. O parecer que Armindo Monteiro apresenta ao Conse-
lho de Ministros de 15 de Fevereiro de 1936 é igualmente útil para se
observarem as visões em contraponto. Para Armindo Monteiro, o apoio
da Grã-Bretanha era fundamental, mas este estaria dependente da nossa
força. Considerava três perigos: a guerra contra a Espanha, a guerra nas
colónias e a intervenção portuguesa no exterior em apoio da Grã-Breta-
nha. Devido à opinião pública britânica, só em caso de agressão directa
a Portugal se poderia considerar seguro o apoio da Grã-Bretanha ao país.
Seria pouco provável esse apoio em caso de conflito colonial, pelo que
nas colónias deveríamos contar essencialmente connosco próprios, ex-
cepto para a segurança das comunicações marítimas, que a armada bri-
tânica deveria proteger. Além disso, num conflito com a Espanha de-
víamos ficar inicialmente isolados, só chegando o apoio britânico algum
tempo depois. Como pouco poderia acrescentar a Armada ao poderio
da Royal Navy, mas muito poderia providenciar o Exército para reforçar
o reduzido corpo expedicionário terrestre britânico, considerava Ar-
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mindo Monteiro a necessidade de se dispor de uma força armada que
fosse uma mais-valia para a Grã-Bretanha. 108 De forma implicíta, poder-
-se-ia dizer que Armindo Monteiro valorizava a importância do Exército,
uma vez que era necessário estruturar uma defesa que assegurasse a nossa
autonomia defensiva nos primeiros dias de um ataque na metrópole e
nas colónias, a qual auxiliaria o poder militar britânico, mais débil em
termos de forças terrestres.109

Telmo Faria (2000, 96), a propósito destes conselhos de ministros, sa-
lienta que não havia na política de defesa uma oposição entre a continen-
talidade e a maritimidade. Num ponto o autor tem razão, visto que a di-
cotomização entre a Armada e o Exército não era percepcionável pelos
coevos e até, pelo contrário, se faziam acaloradas defesas das boas relações
entre os ramos. O problema emergia do facto de ambas as forças defende-
rem perspectivas maximalistas de defesa num contexto de recursos reduzi-
dos. Esta realidade era produto de dois ministérios distintos sem nenhuma
ligação operacional entre si e com prismas geoestratégicos distintos. 

A sensação com que se fica é a de que, apesar de tudo, os conselhos de
ministros de 10 a 15 de Fevereiro de 1936 não consignaram uma orientação
clara sobre a política de defesa militar. Algo de distinto se passaria no Con-
selho de Ministros de 9 de Abril de 1936, levando o ministro da Guerra a
opor-se a Salazar. Segundo Abílio Passos e Sousa, ter-se-ia, no referido con-
selho, aludido à reorganização do Exército, considerando que os trabalhos
para a sua reforma já teriam sido iniciados, facto que estranhou, visto que
havia referido ao presidente do Conselho que para se iniciar esse processo
seria imprescindível ouvir o CSDN. Em segundo lugar, considerara-se fi-
xado em três o número de divisões a constituir, facto que lhe escapara a si
próprio, ministro da Guerra, só lhe tendo ficado a imprecisa e vaga ideia
de o ministro da Justiça ter falado de 2 ou 3 divisões. Salientava ainda Abí-
lio Passos e Sousa que, consultados os seus apontamentos sobre o Conse-
lho de Ministros, nada havia sobre tão importante assunto. E recordava
que a ideia de 2 ou 3 divisões como núcleo do Exército não tinha qualquer
fundamentação técnica nem era para ser resolvida por um qualquer 
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108 Cf. IAN/TT/AOS/ND 3, 1.ª subdivisão, fls. 7-11, «Parecer de Armindo Monteiro
apresentado ao Conselho de Ministros de 15 de Fevereiro de 1936». Este parecer aparece
igualmente citado em Telmo Faria (2000, 96-98) e em Pedro Aires Oliveira (2000, 153-
-154). O mesmo texto encontra-se no AHDMNE, mç. 27, arm.º 47, 2.º piso, proc. 39, 1,
pasta B, «Missão militar britânica a Portugal».   

109 Era uma visão próxima da que Santos Costa apresentara no parecer de 1935 a Salazar
(cf. Comissão do Livro Negro sobre o Fascismo, Correspondência de Santos Costa... 1988, 61).
Dizia o autor que Portugal pouco poderia acrescentar ao poder da Royal Navy, mas muito
ao sistema de bases e de forças terrestres com que poderia contar a Grã-Bretanha. 
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conselho de ministros, não tendo este uma base suficiente onde pudesse
estruturar qualquer reorganização do Exército.110

Salazar responde ao ministro da Guerra alguns dias depois. Acusa-o
de, por melindre, não ter exposto ao Estado-Maior do Exército as deci-
sões sobre a organização do Exército saídas dos conselhos de ministros
de Fevereiro, que tinham tido por fito único a discussão sobre a política
militar a seguir pelo governo. As decisões então tomadas pelos conselhos
de ministros deveriam ter sido transmitidas pelo ministro da Guerra ao
CSDN, que se reuniria para as confirmar. Salazar refutava também a
visão que Abílio Passos e Sousa tinha do segundo ponto, o número de
divisões a formar. Afirmava que, na opinião do Conselho de Ministros,
se devia avançar para a «constituição de um pequeno exército de duas a
três divisões no máximo, para podermos ter a certeza de chegar a um
exército qualitativamente superior [...] O que não é inútil é determinar
se quer positivamente um pequeno exército – único que podemos man-
ter – mas com eficiência ou um grande exército que muitos ambicionam
e não será nunca muito mais do que é hoje. E, como este aspecto não é
técnico, mas político, para o considerar me julgo competente: basta saber
até onde se pode ir em despesas nos próximos dez anos». 111

Vários elementos estão aqui em consideração. O primeiro é qual o or-
ganismo que deve definir o modelo de reorganização do Exército, se a es-
trutura política, se a estrutura político-militar, com base nas definições téc-
nicas da organização militar. Para Abílio Passos e Sousa, é o Exército que,
a partir das bases técnico-militares, deve aconselhar o CSDN sobre qual o
modelo de força militar a criar. Pelo contrário, para Salazar, cabe ao órgão
político por excelência, o Conselho de Ministros, a definição do modelo
de força militar a engendrar, limitando-se o CSDN a confirmar a decisão
do primeiro organismo. Mas a questão não termina aqui, dado que a gestão
dos recursos é também um factor constrangedor e delimitador da política
militar. Ora, na óptica de Salazar, os recursos existentes condicionam nos
dez anos subsequentes o crescimento do Exército a uma força de 2 ou 3
divisões, no máximo. Abílio Passos e Sousa insurge-se contra esta ideia,
apresentando argumentos técnicos que Salazar refuta com base na primazia
da opção política sobre a militar. Salazar apresenta, assim, uma nova pers-
pectiva da reorganização do Exército passadas poucas semanas sobre as de-
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110 Cf. IAN/TT/AOS/CO/GR 11, pasta 4, «Carta de Abílio Passos e Sousa a Salazar»,
datada de 11 de Abril de 1936

111 Cf. IAN/TT/AOS/CO/GR 11, pasta 4, «Carta de Salazar a Passos e Sousa», datada
de 22 de Abril de 1936.
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cisões dos Conselhos de Ministros de 10 e de 15 de Fevereiro. Esta tomada
de posição era marcada pela questão dos custos da projectada reforma do
Exército, excessivos segundo o presidente do Conselho. 

Abílio Passos e Sousa não desiste, no entanto, de considerar mais cor-
recta a sua visão e em 29 de Abril de 1936 envia a Salazar uma missiva e
um projecto de bases da política militar, de acordo com o que se propusera
fazer no Ministério da Guerra e dentro da mecânica estabelecida pelo go-
verno, com a criação dos altos organismos de defesa nacional. Este projecto
de bases-directrizes seria o fundamento da organização do Exército.112 As
bases que acompanhavam esta missiva mais não eram do que a afirmação
do projecto de rearmamento do Exército que Abílio Passos e Sousa efec-
tuara para Salazar em meados de 1935. Ela continha e começava também
com uma perspectiva geopolítica e geoestratégica que, na óptica de Passos
e Sousa, legitimava uma força militar terrestre tão grande quanto possível.
Assim, face à inferioridade militar de Portugal relativamente à Espanha, só
compensável pela tradicional aliança com a Grã-Bretanha, era fundamental
que o Exército português fosse o mais numeroso possível, de modo a travar
o primeiro ímpeto invasor espanhol até à chegada dos reforços. Quanto à
Armada, a sua função seria complementar desta, ou seja, caber-lhe-iam mis-
sões de soberania colonial e de defesa das bases (seria de facto a terceira
prioridade, cabendo à Aeronáutica a segunda, depois do Exército). 

Decorrendo da situação geoestratégica definida, cabe a Portugal «re-
correr a toda a população num esforço desesperado e consequente, pelo
que se exige a obrigatoriedade do serviço geral de defesa e a instrução
militar de toda a população válida, devendo até dar-se o maior desenvol-
vimento à instrução pré-militar». Deste modo, a força militar deveria ser
organizada segundo o modelo dos exércitos semipermanentes em dois
grandes escalões, o primeiro de instrução e cobertura e o segundo de mo-
bilização e concentração, reforçados por forças de policiamento, a GNR,
a GF, a PSP, os bombeiros e os guardas florestais, dependentes em tempo
de guerra do Ministério da Guerra. O quadro de oficiais incluiria os qua-
dros permanentes e os quadros milicianos.113
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112 Cf. IAN/TT/AOS/CLB/MMB 1, proc. 1, pasta 1, anexo 61, ponto B, «Carta de
Passos e Sousa endereçada a Salazar» e datada de 29 de Abril de 1936. 

113 Cf. IAN/TT/AOS/CLB/MMB 1, proc. 1, pasta 1, anexo 61, ponto C, «Bases da
política militar (ponto 1) e «Bases gerais da política militar (pontos 2 e 3). Estas bases, en-
contradas no Arquivo Salazar, seguem a carta de Passos e Sousa, mas não se encontram
datadas, nem assinadas, e estão comentadas ao longo do texto. Pensa-se, contudo, que se
trata do projecto de Abílio de Passos e Sousa. Refira-se, em abono desta ideia,  que este
projecto vai ao encontro de outros anteriormente apresentados pelo ministro da Guerra.
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Em princípios de Maio o coronel Freitas Soares apresentava, por seu
turno, um relatório que se contrapunha ao de Passos e Sousa. O seu
ponto de vista assentava em duas bases fundamentais: era geoestrategi-
camente pensável que a Grã-Bretanha nos daria apoio em terra em caso
de extrema necessidade e face à ingente superioridade terrestre espanhola;
era financeiramente incomportável um exército com 4 ou 5 divisões
(Faria 2000, 112).

Não podia existir maior divergência. O conflito era impossível de evi-
tar, e o Exército não foi capaz de sustentar o seu ministro, contribuindo
para isso a cisão existente entre Passos e Sousa, ministro da Guerra, e
Júlio de Morais Sarmento, major-general do Exército e vice-presidente
do CSE (Faria 2000, 86-93). Júlio Morais Sarmento sentia-se ultrapassado
pelo Ministério da Guerra e respectivo ministro na política de reorgani-
zação e reequipamento das forças armadas, a despeito de caber ao CSE,
por inerência da lei, o papel principal. Poderia também haver alguma
susceptibilidade hierárquica, visto Abílio Passos e Sousa ter apenas a pa-
tente de coronel, enquanto Júlio Morais Sarmento era general. Realce-
se, todavia, que estas questões são mais pessoais que teóricas, porque
ambos, como veremos, estavam de acordo sobre o que deveria ser a re-
forma do Exército. Salazar aproveitou a situação e, conseguindo conven-
cer finalmente Carmona de que só ele estaria em condições de levar a
bom termo esta reorganização, ascendeu à pasta da Guerra em 11 de
Maio de 1936 (Faria 2000, 110-115; Nogueira s. d., 364-366). 

Ascendeu assim Salazar à pasta da Guerra. Mas, como observou Joa-
quim Veríssimo Serrão (s. d., 14.º vol., 74), a nomeação era feita a título
interino, como se Carmona tivesse sido obrigado a ressalvar a especifici-
dade militar do Ministério da Guerra, ao mesmo tempo que com esta
medida buscava o esvaziamento da oposição à nomeação do presidente
do Conselho. Segundo Luís Salgado de Matos (1999a, 444), a ascensão
de Salazar à pasta da Guerra foi igualmente facilitada pelo facto de o Pre-
sidente da República, a mais alta entidade da nação, ser um oficial general
no activo. Neste sentido, Carmona cobriu duplamente a posição de Sa-
lazar na sua ascensão a ministro da Guerra. Hipoteticamente, considera-
-se que, em troca, exigiria de Salazar a resolução em definitivo da questão
da reorganização e do rearmamento do Exército. 

Tomada a fortaleza que fora por anos a pasta da Guerra, Salazar optaria
então por levar em frente o seu projecto de consecução de um pequeno
mas eficiente exército de duas, no máximo três divisões. Ora, os docu-
mentos revelados após a difícil crise da Primavera de 1936, pelo contrário,
parecem trilhar a via propugnada pelo demitido ministro Abílio Passos
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e Sousa e, de facto, as Leis n.os 1960 e 1961 acabariam por se enquadrar,
nas suas linhas gerais, no projecto geral de um grande exército. Subtil-
mente, como se verá, Salazar obstaculizaria de alguma maneira o projecto
de uma força excessivamente grande, mas, na realidade, do ponto de vista
legal, o projecto de reorganização do Exército trilharia o caminho defi-
nido por Passos e Sousa, que mais não era do que a grande construção
dos teóricos militares dos anos de entre as guerras (em que se inclui per-
feitamente o nome do jovem subsecretário da Guerra Santos Costa). 

Esta evolução limitaria o espaço de manobra de Salazar na definição da
política de defesa, em boa medida porque para bem gerir a organização
precisava da sua concordância, tal como se demonstrara na crise que o le-
vara a ascender à pasta da Guerra. Ascensão só possível pela cisão intrami-
litar provocada por susceptibilidades internas mais do que pela divergência
dos projectos teóricos. De facto, ao longo dos anos 30 jamais se questionou
dentro da organização militar a visão global do grande exército, à excepção
do plano Freitas Soares, que, após a saída do governo de Abílio Passos e
Sousa, não teria consequência efectiva. Cumprir a vontade militar era o
lema com que Salazar firmaria a sua entrada no Ministério da Guerra a 11
de Maio de 1936. «Temos de ter um Exército», titulava o discurso e afir-
mava Salazar na sua conclusão, aquando da tomada de posse como novo
ministro da Guerra, no fundo como que querendo assumir para si o ideal
e a vontade do Exército. Não deixava Salazar (1937, 121-123) de acentuar
como uma mais-valia para tamanha reorganização a sua qualidade de pre-
sidente do Conselho e ministro das Finanças, como que afirmando, por
seu turno, a primazia nessa reforma da austeridade orçamental.

Ainda não terminara a crise política da Primavera de 1936 e já o CSE
tomava posição quanto à futura reorganização da defesa nacional e do
Exército. A defesa nacional visava garantir a integridade de todo o terri-
tório nacional, sendo atributo especial das Forças Armadas. O governo
definia a política militar geral e preparava a organização da defesa nacio-
nal, fixando igualmente os fins da guerra, pondo à disposição das Forças
Armadas os meios para a efectuar. O CSDN deveria deliberar sobre estes
grandes temas. Aos ministros da Guerra e da Marinha cabia executar as
orientações gerais do governo e orientar os organismos técnicos que exe-
cutariam as tarefas que lhes tinham sido atribuídas. Era considerado ne-
cessário efectuar algumas modificações na Lei n.º 1905, visando deixar
ao CSDN a direcção superior da guerra.114
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114 Cf. IAN/TT/AOS/CLB/MMB 1, pasta 1, anexo 61, ponto E, fls. 23-29, «Bases para
a organização da defesa nacional», documento emanado do CSE a 4 de Maio de 1936. 
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Note-se que o CSE estava de acordo com o ex-ministro da Guerra
Abílio Passos e Sousa no particular caso do papel do CSDN, concor-
dando igualmente com muitos dos pontos relativos à organização do
Exército. De acordo com a Lei n.º 1906, a presidência do CSE era atri-
buída ao ministro da Guerra, não obstante a efectiva direcção dos seus
trabalhos ser, na prática, da responsabilidade da sua vice-presidência, o
major-general do Exército, Júlio de Morais Sarmento.115 Isto significa que
a proposta do CSE reflectia a visão geral do Exército sobre a política mi-
litar.116 Além disso, seria estranho que Júlio de Morais Sarmento, discor-
dando, apensasse o seu acordo à visão que dimanava do CSE. Na ver-
dade, o texto do CSE devia reflectir mais a visão de Morais Sarmento do
que a de Passos e Sousa, o que significa que, do ponto de vista da con-
cepção geral da política militar, quer um, quer outro, tinham posições
similares.117

Para o CSE, a despesa corrente do Exército não deveria aumentar
muito mais, ficando a questão do reapetrechamento de material a cargo
da despesa extraordinária. O serviço militar geral deveria ser obrigatório
e geral dos 20 aos 50 anos, criando uma força militar baseada em três nú-
cleos, um permanente de um ano nas fileiras e cinco na reserva activa,
uma primeira reserva que iria até aos 40 anos e uma segunda até aos 50.
Esse núcleo permanente firmar-se-ia numa força de 5 divisões. Quanto
ao Estado-Maior do Exército, ficaria na dependência do major-general
do Exército.118 O texto é claro na definição de uma reorganização do
Exército que segue, no essencial, as linhas definidas por Abílio Passos e
Sousa nos seus pareceres anteriores, nomeadamente o serviço militar geral
e obrigatório de muito longa duração, com três núcleos de forças, uma
permanente e duas de reserva, alargando-se, em simultâneo, o tempo de
instrução e de recruta. 

Salazar, há pouco empossado na pasta da Guerra, não reage às pro-
postas de Júlio de Morais Sarmento, o que o obriga a pedir esclarecimen-
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115 Cf. Colecção da Legislação Portuguesa, Lei n.º 1906, artigo 8, 1.º e 2.º (1935, 515).
116 O CSE era composto, para além do ministro da Guerra e do major-general do

Exército, por quase todos os outros altos comandos da força de terra: o chefe do Estado-
-Maior do Exército, o governador militar de Lisboa, o director da arma de Aeronáutica,
o presidente da 7.ª secção do Conselho do Império Colonial, o subchefe do Estado-
-Maior do Exército, além de outros cinco generais propostos pelo vice-presidente e no-
meados pelo ministro da Guerra (v. Lei n.º 1906, artigo 2.º).

117 De facto, ao longo da texto subsequente poder-se-á ver como as missivas de Júlio
de Morais Sarmento para Oliveira Salazar têm a chancela do CSE.

118 Cf. IAN/TT/AOS/CLB/MMB 1, pasta 1, anexo 61, ponto E, fls. 29-33, «Bases
para a organização...».
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tos ao governo através do ofício n.º 466/226, de 30 de Julho de 1936.
Nesta altura, o ministro da Guerra formula algumas ideias gerais como
resposta a um documento emanado do CSE de 5 de Maio.119 Estas ex-
primem de forma clara a perspectiva de Salazar sobre a política militar
de defesa nacional e demonstram também as divergências entre a posição
de Salazar e a do major-general do Exército, provavelmente partilhada
por vários núcleos de militares descontentes. 

Assim, para Salazar, a tradicional e plurissecular aliança com a Ingla-
terra obrigava à criação de forças que visavam uma eventual cooperação.
Neste sentido, Salazar avisa o major-general do Exército de que se devia
centrar na questão da reorganização do Exército, e não nas estruturas su-
periores da defesa, que, no fundo, não diziam respeito ao seu cargo. 
A nova organização militar deveria dar a Portugal capacidade autónoma
de acção, quer no país, quer num país estrangeiro, em cooperação com
os aliados. Considerava-se plausível a assumpção do modelo de nação
armada, com o estabelecimento da obrigação de contributo para a defesa
nacional de todos os cidadãos, independentemente da idade ou sexo.
Não obstante, os constrangimentos financeiro-orçamentais inviabiliza-
vam a consecução de um período de recruta maior do que os quatro
meses então em vigor. Salazar admitia, contudo, que, se as verbas orça-
mentadas permitissem ir mais além em matéria de organização militar
(terrestre), assim deveria ser feito. 120

Mas a réplica de Salazar é notável também por não se pronunciar sobre
o projecto de Júlio de Morais Sarmento. No fundo, Salazar enquadra a
reforma do Exército entre dois parâmetros, um de carácter geopolítico,
outro de cunho financeiro. Do ponto de vista geopolítico, a reorganiza-
ção militar tem por base a aliança com a Grã-Bretanha e a função das
Forças Armadas de Portugal no contexto dessa mesma aliança. Do ponto
de vista financeiro, obriga-se a não despender mais do que o projectado,
podendo-se ir mais além, se o orçamento o permitir, ou ficando-se aquém
do previsto, se não houver condições financeiras para cumprir o plano
inicial. No entanto, Salazar assume claramente a visão de uma reorgani-

A Política de Defesa Nacional, 1919-1958

100

119 Não foi possível encontrar este documento, embora não pareça tratar-se de um
erro de data e referir-se aos documentos citados anteriormente, datados de 4 de Maio de
1936. As bases apresentadas a 4 de Maio deveriam conter a essência do pensamento do
CSE de 5 de Maio e reflectir o pensamento do major-general do Exército. Assim, à falta
do documento referido no texto de Salazar, analise-se o pensamento de Júlio de Morais
Sarmento através dos documentos emanandos do CSE de 4 de Maio de 1936.

120 Cf. IAN/TT/AOS/CO/GR10, pasta 3, «Informação enviada ao major-general do
Exército pelo ministro da Guerra», datada de 8 de Agosto de 1936.
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zação com base no princípio de nação armada. Este facto não contradiz
a ideia de um pequeno exército, visto que não se vislumbra jamais nas
palavras do ditador uma aposta num exército profissional, muito dispen-
dioso. Esta ideia é, de resto, igualmente avançada pelos defensores de
uma política de defesa marítima. 121 O serviço geral universal era a base,
mesmo do pequeno exército, porque mesmo uma força mínima de 2 di-
visões exigiria, no mínimo, cerca de 50 000 homens, 122 só passíveis de
reunir, em Portugal, no contexto de um serviço militar geral e universal.
Nesse sentido, o problema não era tanto o do modelo de serviço militar
em causa, mas o do seu quantitativo real em paz e na guerra. 

Esta posição pode também ser detectada num documento manuscrito,
não datado, mas provavelmente de meados de 1936, que contém um
conjunto de pontos a ponderar, nos quais se salientava como central a
questão da instrução militar geral de todos os cidadãos. No texto nunca
se equaciona a existência de uma força profissionalizada, mas são postas
à consideração três possibilidades de redução do contingente anual: por
remissão, por sorteio, por delimitação elitista dos padrões de recruta-
mento. É ainda questionada a validez do princípio da nação armada.
Aconselha a segurança nacional? Permitem as disponibilidades do país?
Pelo facto de o texto continuar, depois, com a questão relativa aos esca-
lões da força militar, parece poder inferir-se que o princípio do serviço
militar geral, mais ou menos mitigado, era o único a considerar na polí-
tica militar terrestre. 123

Não teria sido, porém, a primeira réplica de Salazar ao referido major-
-general, na medida em que um documento emanado do CSE em 6 de
Julho fazia referência a um conjunto de ordens verbais dadas por um
órgão superior. Ora, no caso do CSE, este só poderia ter origem no mi-
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121 Pereira da Silva (1930b, 107-124) afirmava precisamente que o pequeno exército
de duas divisões jamais poderia ser profissional em face do excessivo dispêndio de tal
força. 

122 As contas são simples de fazer, visto que duas divisões, segundo as orgânicas da
época, implicavam cerca de 15 000 efectivos cada uma, a que se deviam juntar as forças
orgânicas do corpo de exército e as diversas entidades especializadas do Exército, Armas,
escolas, unidades especias, como os caçadores, etc., não menos de 50 000 homens. Note-
-se, a este propósito, que o relatório de Pinto Lello sobre a eficiência do Exército afirmava
que os 42 000 homens presentes nas fileiras mal davam para formar uma divisão. Cf.
IAN/TT/AOS/CO/GR 4, pasta 1, «Eficiência do Exército». Duas divisões exigiriam um
efectivo equivalente ou superior a 50 000 homens. 

123 Cf. IAN/TT/AOS/CLM/MMB-1, proc. 1, pasta 1, fls. 57-60, «Questões essenciais
a ponderar», doc. não datado, com a chancela do Ministério da Guerra, gabinete do mi-
nistro. A letra parece ser de Santos Costa.
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nistro da Guerra ou no subsecretário do mesmo, que mais não era do
que a expressão do ministro. É impossível conhecer o teor das ditas or-
dens, muito embora estas tenham levado o major-general a definir um
conjunto de estudos que visavam a futura organização do Exército, no-
meadamente quanto aos quadros das formações e quanto aos modelos
de uniformes para zonas e climas distintos, assim como outros assuntos
relacionados com a possibilidade de aquisição de 50 000 espingardas e
com as vantagens da motorização. Para além disso, assumia-se a criação
de um Exército composto por 5 divisões, 2 brigadas de cavalaria e 3 nú-
cleos de mobilização.124

A impaciência de Júlio de Morais Sarmento não abrandou com a ré-
plica do ministro da Guerra. Santos Costa teve necessidade de se interpor
entre o ministro da Guerra e o impaciente major-general do Exército.125

Esta impaciência teria também a ver com o facto de a reorganização do
Exército continuar a ser preparada pelo ministro da Guerra e pelo gabi-
nete do mesmo, à margem do CSE 126 e do major-general. Ora, fora pre-
cisamente isso que levara Júlio de Morais Sarmento a incompatibilizar-
se com o anterior titular do cargo, Abílio Passos e Sousa. No entanto, a
atitude do major-general teria tido algum efeito, o de lembrar a Salazar
os trâmites que a força militar delineara para a sua reforma e reorganiza-
ção. Estas condições, apesar de tudo, estariam bem expressas nas directi-
vas gerais que deveriam presidir aos estudos acerca da reorganização do
Exército. 

As directivas, provavelmente datadas de meados de 1936, afirmavam
que a organização militar do país deveria garantir a integridade do terri-
tório nacional. A organização militar incluiria as forças metropolitanas
do Ministério da Guerra e as forças coloniais do Ministério das Colónias,
tendo por princípio o conceito de nação armada segundo o artigo 55.º
da Constituição. Ela resultaria de três leis fundamentais, a lei de organi-
zação geral do Exército, a lei de quadros e efectivos e a lei de recruta-
mento. A organização geral do Exército assentaria em três escalões: o nú-
cleo das tropas activas, o núcleo das tropas licenciadas e o núcleo das
tropas territoriais. Seria, desde o tempo de paz, prevista a constituição de
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124 Cf. IAN/TT/AOS/CO/GR 10, pasta 3, «Directivas para os trabalhos a efectuar
pelo Estado-Maior do Exército sobre a organização, armamento e apetrechamento do
Exército», datada de 6 de Julho de 1936. 

125 Cf. Comissão do Livro Negro sobre o Regime Fascista, Correspondência de Santos
Costa... (1988, doc. 15, 87).

126 De acordo com a Lei n.º 1906, deveria ser este o organismo que conceberia e es-
truturaria a força de terra. 
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4 divisões, correspondendo a 4 regiões militares, 2 brigadas de cavalaria,
9 batalhões de caçadores, 2 ou 3 regimentos não endivisionados, um nú-
mero igual ao existente de batalhões de metralhadoras, forças de defesa
de costa e bases navais e tropas do corpo de exército. As forças, compos-
tas por batalhões de caçadores, brigadas de cavalaria e unidades de arti-
lharia de montanha e defesa de costa e de bases, seriam estruturadas de
acordo com as necessidades de segurança do território. Seriam ainda pre-
vistas as escolas de recrutamento e preparação de oficiais, escolas de apli-
cação e aperfeiçoamento, em princípio, por cada arma ou serviço e o Ins-
tituto de Altos Estudos Militares para o curso de Estado-Maior e a
preparação do generalato. 127

As directivas são uma retracção do ministro da Guerra em relação à
carta que endereçara alguns meses antes a Abílio Passos e Sousa. A força
descrita é consideravelmente superior ao pequeno exército de duas a três
divisões. Ele considera 4 divisões, mais uma hoste de forças menores, re-
gimentos, batalhões e brigadas não endivisionadas, visando com toda a
certeza a criação de uma força de primeira cobertura. É certo que o texto
remete para outra lei a questão da mobilização geral nacional, mas, afora
essa nova legislação a produzir, a força prevista estava bem mais próxima
do tipo de exército desejado pelos teóricos militares do que daquela que
Salazar talvez tivesse em mente no início de Abril de 1936. Telmo Faria
(2000, 141) afirma que era um pequeno acréscimo. Não tendo Salazar
referido quais as forças não endivisionadas que complementariam as duas
ou três divisões referidas na sua missiva para Abílio Passos e Sousa, é im-
possível saber se era pequeno ou grande o real aumento de efectivos por
comparação com as propostas dos teóricos militares. 

De facto, um projecto de 2 divisões que incluíssem, genericamente,
as forças de caçadores e a artilharia ligeira de montanha seria distinto de
outro em que estas forças fossem autónomas das unidades endivisiona-
das. No primeiro caso, a divisão seria uma estrutura administrativa, no
segundo, teria uma dimensão mais operacional. Esta era claramente a
perspectiva do Exército e as directivas parecem indicar uma opção ope-

103

127 Apesar de ter referenciado três vezes este documento, nenhum aparece datado ou
com referências à sua mais provável datação. A correspondência de Santos Costa remete-
-o para o fim de 1936, mas o mais provável é que seja de meados do ano, provavelmente
do Verão. Ele é a base a partir da qual se fundamentam as futuras leis relativas à força mi-
litar (cf. Comissão do Livro Negro sobre o Regime Fascista, Correspondência de Santos
Costa..., 1988, doc.16, 88-92). Dois originais encontram-se igualmente em IAN/TT/
AOS/CLB/MMB/ 1, proc. 1, pasta 1, ponto E, e IAN/TT/AOS/CO/GR 10, pasta 3. 
O primeiro documento está manuscrito e o segundo dactilografado.
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racional, não orgânica, na reestruturação da força terrestre. Mas isto é o
que se pode depreender da lógica das directivas. 

No entanto, a hoste de forças não endivisionadas era bem vasta para
se considerar que Salazar, enquanto ministro da Guerra, pretendia seguir,
grosso modo, a proposta dos teóricos militares. Em boa verdade, até a di-
visão que desaparecia do quadro era laboriosamente dissimulada. Não
surgindo nas directivas referência ao Governo Militar de Lisboa, a base
da 5.ª Divisão, segundo os pressupostos dos teóricos da força militar, não
se justificava que a ela aludissem as directivas. Assim, poderia desaparecer
das directivas sem que se gerasse muita polémica em redor do seu esva-
necimento. Nesta perspectiva, pode-se dizer, um pouco ao contrário de
Telmo de Faria, que Salazar, de facto, se aproximava bem mais das pro-
posições da mente militar terrestre. Com efeito, nos meses que se seguem,
a perspectiva maximalista do Exército seria de forma progressiva erodida,
de um modo subtil, em prol de um modelo de nação armada mais mi-
nimalista, que se aproximava, na realidade, de um modelo mais consen-
tâneo com as reais possibilidades do país. O debate muda um tanto e
passa a centrar-se no limite da força permanente, que seria a base da
nação armada. 

Apesar de tudo, não se pode deixar de considerar outro factor para o
aumento de efectivos. Em Julho de 1936 rebentara a guerra civil em Es-
panha e Portugal apoiava os «nacionalistas», o que aumentava exponen-
cialmente os riscos na fronteira (Torre Gómez 1998, 92 e segs.). A am-
biência agónica na Europa também se adensara com as audácias de Hitler
e de Mussolini. A pressão continental agigantara-se e com ela a necessi-
dade de reorganizar o Exército. Neste ambiente, condicionando ainda
tudo à austeridade orçamental, estaria, contudo, Salazar mais propenso
a aumentar os efectivos do Exército.  

As reticências mais agudas ao prisma de Salazar/Santos Costa seriam
apresentadas por Tasso de Miranda Cabral, na altura à cabeça da 3.ª Re-
partição do Estado-Maior e principal responsável pela comissão respon-
sável pela reorganização do Exército. Era, como já se sabe, o principal
mentor e corporizador da teoria da nação armada em Portugal e o mais
sistemático dos estudiosos de estratégia nacional, sendo a sua obra refe-
rência fundamental do projecto militar de reorganização do Exército.
Tasso de Miranda Cabral considerava inadmissível uma força militar de
apenas 4 divisões e 2 brigadas e questionava a possibilidade de se efectuar
a cobertura com um número tão reduzido de unidades. Considerava
também que para garantir a força de cobertura era necessário um serviço
militar geral e obrigatório de dois anos, com cerca de 46 500 efectivos, e
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não com os 24 000 existentes à data (25 170 segundo o novo modelo de
reorganização militar proposto por Santos Costa), de modo a dispor-se
de 6 divisões em caso de mobilização (uma das quais, com 50% dos efec-
tivos completos, devia estar preparada para missões expedicionárias) e de
uma cobertura com dois terços dos efectivos completos. Segundo Tasso
de Miranda Cabral, Santos Costa recusara essa proposta e, face à intran-
sigência de ambos, deixara a Salazar a decisão final sobre o número de
efectivos e o tempo de recruta e instrução. 

O problema central continuava a ser o orçamento. Tasso de Miranda
Cabral queixava-se amargamente das contas do coronel Chaves, que exi-
giam 850 000 contos só para o armamento das 4 divisões da artilharia.
Apelava para que se não afirmasse de forma taxativa que o Exército seria
composto apenas por 4 divisões e, de uma forma ingénua, propunha que
se modificasse a redacção das directivas para «comprar armamento para
4 das futuras divisões do nosso Exército». A artilharia adquiriria apenas
armamento para duas divisões, ficando as restantes à espera de uma con-
juntura mais favorável. Na verdade, terminava por considerar mais im-
portante a aquisição de artilharia de acompanhamento da infantaria,
tendo em conta que as operações militares seguiriam a modalidade de
batalhas em grandes frentes.

Para Tasso de Miranda Cabral, a defesa nacional obrigava o governo
a sujeitar à imperiosidade da garantia da soberania da nação a política
orçamental, enquanto para Salazar o orçamento deveria subordinar as
directrizes e a reorganização da força militar. É certo que, assim como o
próprio Tasso de Miranda Cabral reconhecia, «seria meter o Rossio na
Betesga» combinar os objectivos-força e o orçamento disponível para a
reorganização militar. 128 O que Tasso de Miranda Cabral não fazia, face
à discrepância entre a força militar terrestre desejada e o constrangimento
orçamental, era concluir assisadamente da necessidade de ter de mudar
de concepção estratégica militar.

A enorme eficácia da Blitzkrieg nasceu de uma situação similar. A com-
pressão imposta à dimensão do exército alemão (Wehrmacht) pelo Tratado
de Versalhes fez com que este optasse por desenvolver uma estratégia de
manobra e mobilidade (em parte, esta era uma característica tradicional
do pensamento estratégico-militar prusso-alemão) e potenciasse a dimen-
são científica, tecnológica e cinemática das sociedades industriais com
vista a aplicá-la à estratégia militar. Para os alemães, a guerra futura teria
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128 Cf. AHM, fundo Tasso de Miranda Cabral, 26.ª divisão, 12.ª secção, cx. 335, 
n.º 190, «Actas das reuniões preparatórias da reorganização do Exército», fls. 11-12 e 19.    

02 Política de Defesa Cap. 2:Layout 1  1/25/10  11:05 AM  Page 105



um cunho marcadamente material (Materialschlacht), num sentido não
só quantitativo, mas qualitativo, visto que a racionalidade material im-
poria a qualquer conflagração toda a dinâmica característica das socieda-
des industriais. 129

A comissão liderada por Tasso de Miranda Cabral entregaria uma pro-
posta de lei a 31 de Dezembro de 1936. Tasso voltava a salientar o
enorme problema estratégico nacional, com uma fronteira de mais de
1000 km e uma estreita nesga de profundidade, o que nos obrigaria a
conservar em tempo de paz um grande exército para obviar às contin-
gências, a despeito de os nossos parcos recursos populacionais e a carên-
cia de meios económicos imporem sempre um exército pequeno. O mo-
delo de força apresentado tomava como guia a lei de organização do
exército francês de 1927, respeitando também, tanto quanto possível, as
leis militares portuguesas de 1927 a 1936, visando tão-só aperfeiçoá-las e
modernizá-las.130

O último embate ficava programado para discussão na Assembleia
Nacional. Nesta, os deputados militares tentariam repor a reorganização
num trilho de nação armada maximalista. Seriam, todavia, contrariados
pela maioria da Assembleia Nacional, que pretendia seguir, de acordo
com a óptica de Salazar, uma via minimalista de nação armada. Seria o
mais longo debate sobre os assuntos militares protagonizado pela As-
sembleia Nacional. Se o resultado podia ser dado como adquirido, este
longo debate também demonstra alguma insatisfação acerca das leis mi-
litares por parte do Exército. Estava, no entanto, e de certo modo, tudo
decidido de antemão. Santos Costa, comentando o projecto de Tasso de
Miranda Cabral e Pinto Lello a Salazar, afirmava que este trabalho, com
algumas emendas, tinha muito de útil, mas que o cerne da proposta, o
serviço militar geral de dois anos e um efectivo permanente de 50 000 a
60 000 homens, era inviável, «porque o dinheiro não andava por aí aos
pontapés».131

O debate foi antecedido do parecer da Câmara Corporativa, do qual
foi relator José Barros Rodrigues. É habitual pensar-se que a Assembleia
Nacional era uma mera câmara de eco do pensamento e da acção do di-
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129 Sobre este assunto, v., por exemplo, James Corum (1992) e Daniel J. Hughes (1996,
155-161).

130 Cf. IAN/TT/AOS/CO/GR 4, pasta 1, «Proposta de lei de organização geral do
Exército metropolitano», datada de 31 de Dezembro de 1936 e assinada por Tasso de
Miranda Cabral e Luís Pinto Lello.

131 Cf. Comissão do Livro Negro sobre o Regime Fascista, Correspondência de Santos
Costa... (1988, doc. 17, 93).
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tador. Em boa verdade, a Assembleia Nacional tinha as suas funções bem
constrangidas, quer legalmente, com poderes legislativos limitados, quer
de facto, face à omnipresença do poder de Salazar (Cruz 1988, 97-99).
No entanto, como salienta Fernando Rosas (1994, 271-272), a Assembleia
Nacional não era uma voz monolítica, mas muitas vezes exprimia e
ecoava as dissensões entre as diversas correntes políticas que suportavam
o regime, sendo um óptimo instrumento para auscultar os estados de
alma dos diversos grupos lá representados. A análise do texto da Câmara
Corporativa e da discussão na Assembleia Nacional permite assim dis-
tinguir melhor aquilo que o Exército queria daquilo que lhe foi permitido
ter. A reorganização que sairia da Assembleia Nacional, permitida pelo
salazarismo, não foi sequer, talvez, a desejada por Salazar e, sem dúvida,
também não foi a perseguida pelos teóricos militares, mas antes uma es-
trutura de forças que fica no meio-termo, no equilíbrio possível definido
entre o constrangimento da economia nacional e as conceptualizações
teóricas, como muitos, inclusive a Câmara Corporativa, não deixariam
de notar. 

Mas o parecer e a discussão também são interessantes por outra razão.
Permitem ver que modelo de guerra era esperado e como se pretendia
dar-lhe resposta. O modelo de guerra define-se, não pelo inimigo a com-
bater, mas, fundamentalmente, em função de como esse inimigo fará a
guerra. 132 É, contudo, de discernimento problemático, visto haver sempre
uma pluralidade de opções, tendo em conta a variedade de formas de
conflito futuro, o que dificulta a escolha das modalidades de estratégia a
implementar. Além disso, essa escolha é constrangida e conformada por
racionalidades ideológico-culturais. Ora, o prognóstico feito sobre a
guerra futura delineia o modelo de organização da força militar, das For-
ças Armadas a gerar. Mas, se o prognóstico previsto estiver errado, toda
a política de defesa, todo o paradigma de organização militar, se tornam
inoperacionais mal a guerra eclode. A organização marcial está desfasada,
na teoria e na prática, da  realidade e é estrategicamente ineficaz face ao
poderio do inimigo (Black 2003, 12-13).

Para o relator do parecer sobre a Lei n.º 1961, de recrutamento e ser-
viço militar, as guerras modernas caracterizavam-se pelo seu carácter to-
talitário no uso de todos os recursos populacionais, que seriam parcos
para defender os 1214 km da nossa fronteira terrestre. Perante este pano-
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132 Clausewitz (1989 [1832], 377-378) observa que a guerra resulta, não da ameaça, mas
da resistência à ameaça. A cedência ao usurpador resulta sempre na paz. No entanto, se
o ameaçado de usurpação ou agressão resistir, então eclode a guerra.
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rama, os exércitos modernos assentavam a arquitectura da sua força em
três leis, a de recrutamento, a de quadros e efectivos e a da organização
geral da força militar. Para garantir a cobertura seria então necessário um
serviço militar geral de dois anos que permitisse dispor de 50 000 homens
na força permanente, no núcleo activo. Face aos custos orçamentais da
medida, propõe-se que o governo possa, se o julgar conveniente, licenciar
os recrutas no 2.º semestre, ficando a permanência nas fileiras reduzida
então a vinte ou a dezoito meses. A necessidade de cobertura é conside-
rada essencial face à imperiosidade de defender o país na fronteira, evi-
tando o abandono de solo pátrio. A cobertura deveria também ser uma
réplica à mobilidade que a motorização e a aviação produziram na arte
da guerra. Condena-se a corrente de opinião que, há algum tempo, de-
fendia um exército profissional pequeno.133

Apesar de o autor referir esta corrente de opinião, não são do nosso
conhecimento textos que demonstrem preferência por uma defesa as-
sente num exército pequeno e profissional. Nem os textos de Pereira da
Silva nem os de Salazar apontam nessa direcção, embora reduzam um
tanto a demografização 134 da força terrestre. A despeito da condenação
feita pelo relator, e tendo em conta a óptica navalista e salazarista, quase
não se encontram textos teóricos que defendam uma força mais profis-
sional e menos numerosa em efectivos. Seria assim uma corrente com
pouco peso no Exército. Ora, as Leis n.os 1960 e 1961, afora os constran-
gimentos financeiros, assentam numa vasta mobilização populacional.
Excepção à doutrina oficiosa que aparece em numerosos textos coevos
e nas chancelas oficiais, são alguns parcos textos de autores que, contudo,
não tinham real influência na reestruturação do aparelho marcial estado-
-novista. É o caso de Monteiro de Barros (1936, 713-721), que defende
uma força militar organizada em brigadas e vocacionada para a guerra
de manobra, substituindo os efectivos pela mobilidade, e de dois aero-
nautistas, Pequito Rebelo (1939, 21-22) e Barão da Cunha (1937a, 3-6, e
1937b, 15-20), que apresentam uma política de defesa militar de laivos
douhetistas, querendo substituir os reduzidos efectivos militares mobili-
zados por Portugal, quando comparados com os da Espanha, pelo poder
aéreo.   
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133 Cf. Diário das Sessões... (1936-1937, 22.ª sessão, 534-548), proposta de lei n.º 162.
134 O conceito aplica-se bem à lógica que conduz os grandes projectos teóricos e prá-

ticos da força militar terrestre. De facto, a conscrição implica toda uma organização de
recolha e aproveitamento de dados demográficos com vista à implementação de um pro-
cesso de alistamento e recruta que assegurasse a mais vasta mobilização das massas hu-
manas nacionais de modo a alimentar o exército de terra.
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O autor não deixa de criticar o modelo de organização militar repu-
blicano expresso pela reforma de 1911, que deixou o país com um
enorme conjunto de unidades esqueléticas sem capacidade de cobertura
da fronteira. O relator da proposta de lei aponta de forma clara para uma
força abrangente, produto de um serviço militar geral obrigatório e de
uma vasta mobilização demográfica, visando assegurar a mais ampla co-
bertura da fronteira. Opta, claramente, pelo serviço militar com dois anos
de serviço activo, incluindo a escola de recrutas. 135 No fundo, a proposta
aproxima-se do modelo militar definido desde sempre pelos teóricos mi-
litares.

A proposta de lei sobre a organização geral do Exército, que nos Diá-
rios aparece a seguir ao texto da proposta sobre o recrutamento e o serviço
militar, retoma alguns dos temas. Salienta a deficiência da reforma de
1911, comprovada pela experiência da Grande Guerra, que mostrara a
obrigatoriedade de mobilizar todos os homens válidos. A guerra deve ser
preparada durante os tempos de paz, pelo que a complexidade da orga-
nização militar não se compadece com a reforma de 1911. Para Barros
Rodrigues, o eixo da guerra total é o factor populacional, facto eviden-
ciado pela obsessão com que se exige o serviço militar geral obrigatório
e que se reflecte igualmente na relação entre a complexidade da guerra e
o problema dos meios humanos. Escapa ao relator, como escapou à
maioria dos teóricos da época, que a complexidade da guerra advinha
sobretudo do factor tecnológico-industrial, e não do factor populacional.
Não deixa, contudo, de salientar um pormenor que actualmente nos pa-
receria pitoresco, na medida em que compara o Exército português e o
alemão no período de entre guerras pelo facto de terem desenvolvido a
doutrina sem o material e só à posteriori se prepararem para adquirir os
meios.136 Há nesta visão uma perfeitíssima inconsciência da realidade, do
profundo diferencial de eficiência que existia entre os dois exércitos, o
português e o alemão. Este último efectuara no imediato rescaldo da
Grande Guerra uma análise sistemática, empírica e teórica, da experiência
que tivera durante a conflagração e das potenciais/virtuais transformações
que esta gerara. O exército de Weimar complementara a análise com a
criação de manuais tácticos e operacionais para o uso dos comandos e
da tropa, que foram em seguida aplicados e testados em exercícios em
cada uma das unidades ou num exercício geral anual de conjunto. O que
sucedera e sucedia, à época, no exército alemão, sistematização teórica,
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135 Cf. Diário das Sessões... (1936-1937, 22.ª sessão, 536 e 548).  
136 Cf. Diário das Sessões... (1936-1937, 127.ª sessão, 632-J, 632U, 632 L, 632 Y e 632 X).
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aplicação prática, testes e (re)análise de resultados, de uma forma que se
assemelhava aos métodos científicos usados na universidade e na indús-
tria, simplesmente não existia em Portugal (Corum 1992, 68-97). Aqui,
mais do que doutrina, poder-se-ia falar num conjunto de ideias genéricas,
divulgadas por publicistas militares, que enformavam uma cultura militar
endoutrinante, e não uma doutrina militar – que, para lá de um conjunto
de ideias genéricas, implica um sistema integrado, aquilo que se deno-
minou complexo agónico político-estratégico-operativo-táctico que en-
quadre e enforme toda a organização da força militar (Marshall 1996,
293-298; Coutau-Bégarie 2000, 193). A propósito, refira-se que Hum-
berto Delgado (2003, 29) dizia, ironizando, que não havia uma bíblia no
Exército português.

A proposta apontava o caminho do exército semipermanente que as-
segurasse em simultâneo o recrutamento, a instrução, a mobilização da
conscrição e a cobertura avançada da fronteira, conjuntamente com a
possibilidade de dispor de forças expedicionárias em estado de prontidão.
São criadas quatro regiões militares e valorizado o Governo Militar de
Lisboa, comando operacional e não só administrativo. São propostos
centros de mobilização para convocar os licenciados da força activa e as
reservas do 1.º e 2.º escalões. O relator opta por propor, uma vez mais,
que o número ideal de divisões existentes em tempo de paz seja de 6,
contra as 4 propostas pelo governo. As forças gerais seriam organizadas
então em quatro núcleos: unidades de fronteira, forças de campanha com
estado de prontidão quase operacional; unidades de linha, unidades semi-
completas prontas para acção em poucos dias; unidades de reserva, des-
tinadas à mobilização e visando actuar em combinação ou integradas
nas unidades de linha; por fim, unidades territoriais, com funções essen-
cialmente de segurança. 137 No seu conjunto, as propostas apresentadas
pela Câmara Corporativa seguem as grandes linhas mestras delineadas
pelos teóricos militares terrestres e o projecto maximalista do Exército.
Acentuam o peso das massas na guerra moderna, valorizam a mobiliza-
ção da conscrição, o mais universal possível, e o levantamento do maior
número de grandes unidades exequível (6 divisões em tempo de paz),
para além das forças de prontidão da cobertura, compostas por batalhões
de caçadores e brigadas de cavalaria.

Contra esta proposta irá esbarrar a Assembleia Nacional. Embora a
não desvirtue, delimita a sua dimensão a uma força de nação armada mi-
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137 Cf. Diário das Sessões... (1936-1937, 127.ª sessão, p. 632-Y, 632AA a 632 CC, 632 FF
e 632MM).
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nimalista, consentânea com as finanças do Estado. As hostilidades na
Assembleia Nacional são abertas por Schiappa de Azevedo, que salienta
desde logo a dimensão demográfica da guerra moderna. A noção de
guerra, afirma o orador, é dominada pelo número, pelos efectivos, não
deixando de lamentar que a massa populacional do país não esteja de
acordo com a vastidão das fronteiras. Criticando igualmente a noção de
defesa recuada, faz da ideia da defesa da nação na fronteira a concepção
dominante na teoria estratégica moderna.138 Esta ideia dominante era de
matriz francesa e radicava na situação trágica que a Grande Guerra pro-
duzira no Norte de França com a ocupação alemã e as campanhas mili-
tares aí ocorridas.139 Passos e Sousa, por seu turno, valorizava a relação
das forças do quadro e das milícias e dava como padrão exemplar a ac-
tuação dos milicianos italianos na Guerra da Abissínia, que então tivera
lugar. Refere também que o serviço militar geral de um ano seria um pe-
ríodo demasiado escasso para a instrução do Exército e afirma a sua in-
compreensão por não se encontrar na proposta de lei uma definição pre-
cisa do lugar do Ministério da Guerra no Exército, sublinhando que
aquele deveria estar nele integrado.140 Assim, em plena Assembleia Na-
cional, o Exército, aproveitando o relatório da Câmara Corporativa, tenta
repor nos trilhos que considera mais correctos, segundo um prisma es-
tratégico-militar, a legislação sobre a organização da força militar. 

Mas o contra-ataque surge de pronto. Cortês Lobão defende então a
proposta do governo. Diz ele que faltam os recursos financeiros para se
levantar um exército tão abrangente quando se desejava, mas a solução
da cobertura foi engenhosamente pensada. Dada a impossibilidade de
ter mais do que 30 000 homens na força permanente, a cobertura seria
reforçada, de pronto, com as cinco primeiras classes da força activa, man-
tendo-se assim, de facto, e a despeito das dificuldades geradas pelos min-
guados recursos nacionais, o conceito de nação armada.141 Luís Supico,
por sua vez, refere os constrangimentos que as disponibilidades finan-
ceiras impunham e compara a situação de Portugal, onde se gastavam
323 000 contos com o Exército (o orador lembra os gastos com o excesso
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138 Cf. Diário das Sessões... (1936-1937, 134.ª sessão, 698 e 700).
139 Sobre a campanha da França em 1940, v. as obras de Eddy Bauer (s. d.), George

Forty (1990) e Jeremy Black (2003). Para uma análise do planeamento francês anterior à
guerra, as obras de Martin S. Alexander (1992 e 2000) e Eugenia Kiesling (1996).    

140 Cf. Diário das Sessões... (1936-1937, 134.ª sessão, 706). O autor falava a propósito da
função da Legião Portuguesa, mas para o caso ela serve também para exemplificar o valor
que era dado pelos quadros militares à mobilização demográfica.

141 Ibid., p. 718.
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de oficiais dos postos superiores), com os 780 000 que a Bélgica despen-
dia. Finalmente, Querubim de Guimarães põe o dedo na ferida, afir-
mando a «autoridade incontestável do Sr. presidente do Conselho», ou
seja, a necessidade de limitar as aspirações às possibilidades e reconhecer
a insignificância dos recursos materiais do país.142

Eram as divergências clássicas. À visão maximalista do Exército, que
buscava uma mobilização maciça, opunham-se os exíguos recursos do
país, o espartilho financeiro. O duelo decisivo seria personalizado por
Passos e Sousa aquando da votação na especialidade da proposta de lei
sobre o serviço militar e recrutamento. Intentou então Passos e Sousa
propor o alargamento do serviço militar geral para dois anos, permitindo
um acréscimo de 15 000 homens aos 30 000 que permaneceriam anual-
mente no Exército. Vasco Borges mostrou a sua concordância de princí-
pio com a necessidade da proposta, mas avançou que esta teria de esperar
por uma segunda etapa, para quando as condições económicas o permi-
tissem. 143 Esta é igualmente a resposta dada por Dias da Fonseca, que vê
na instrução pré-militar uma forma de compensar o serviço militar geral
de apenas um ano. Além disso, conta com as cinco classes licenciadas
das forças do activo para complementar a cobertura. Era a solução mais
adaptada e adequada às reais possibilidades do país. 144 A proposta de
emenda foi rejeitada.

A questão que perpassava o debate e que atormentava o Exército era
a da crença na importância decisiva das massas populacionais, na cons-
crição dos homens mobilizáveis para fazer a guerra. Esta óptica era, de
forma muito expressiva, revelada por Antunes Guimarães quando exal-
tava o facto de a natalidade portuguesa não demonstrar indícios de de-
créscimo, como acontecia noutros países.145 O problema era que, quanto
maior fosse o exército, mais elevados seriam os custos, mas, como a visão
estratégico-militar estava delimitada pela dimensão da conscrição e o
Exército parecia incapaz de racionalizar outro modelo de estratégia mi-
litar, a divergência era inevitável. E, sendo inevitável, o peso do orça-
mento delimitava as suas aspirações. Ora, face a esta situação, os militares
que planeavam estas reformas teriam duas opções: ou repensavam a mo-
dalidade da estratégia a aplicar, ou tentavam pô-la em prática com o que
lhes era dado. Foi esta última que os militares seguiram e que acabaria
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142 Diário das Sessões... (1937, 137.ª sessão, 742).
143 Diário das Sessões... (1937, 145.ª sessão, 866-867). A proposta foi igualmente defen-

dida por Schiappa de Azevedo. 
144 Diário das Sessões... (1937, 146.ª sessão, 871-872).
145 Ibid. (1937, 138.ª sessão, 749). 
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por conduzi-los, como se verá, a um beco sem saída. Sem os efectivos
necessários, a defesa pensada era irrealizável, mas, sendo adoptada a con-
cepção de defesa avançada assente no exército de massas, os meios esta-
vam aquém dos fins. Era uma contradição que anulava a funcionalidade
e eficácia da defesa nacional.

Se a questão da mobilização abrira as hostilidades, a proposta de lei
sobre a reorganização do Exército trazia outra divergência sobre o papel
do Ministério da Guerra no caso da eclosão de um conflito. Passos e
Sousa e Schiappa de Azevedo defendiam uma acção lata do Ministério
da Guerra, com o controlo dos corpos especializados, como a Legião
Portuguesa, a PSP, a GNR e outras forças militarizadas, assim como um
papel de relevo na organização em tempo de paz das estruturas orgânicas
destas forças e do seu armamento. Esta atitude obriga o deputado Alfredo
Santos Sintra a observar que em tempo de guerra quem manda não é o
Ministério da Guerra, mas o governo. 146

É neste contexto que Passos e Sousa e Schiappa de Azevedo propõem
que se conserve o Governo Militar de Lisboa. Este era um instrumento
operacional fundamental, e não só administrativo, dada a estratégica im-
portância de Lisboa como principal base de operações e principal objec-
tivo político de Portugal. Na óptica e na doutrina de Passos e Sousa, o
governo militar tinha funções muito mais latas do que as das regiões mi-
litares. Àquele correspondiam funções operacionais de comando e defesa
de uma dada região, enquanto no caso destas eram-lhes basicamente in-
cumbidas tarefas administrativas. 147 Subtilezas diversas tomaram conta
da discussão. Não era referido o Governo Militar de Lisboa, mas o go-
vernador militar de Lisboa, o que ia dar ao mesmo, na opinião dos que
pugnavam pela visão do governo. Os defensores da emenda apresentada
por Passos e Sousa e Schiappa de Azevedo afirmavam, por sua vez, o
contrário. Por fim, a emenda foi rejeitada, como deveria ter sido anteci-
pado. 148 Esta evolução demonstrava que o Exército começava a ficar em
desvantagem. O Governo Militar de Lisboa era, com a inserção do Mi-
nistério da Guerra no Exército, o elemento basilar e simbólico do poder
político do Exército. O Governo Militar de Lisboa, pelo seu carácter ope-
racional, era uma base fundamental para o uso do poder militar no país
e na sua capital. O controlo pelo Exército do Ministério da Guerra defi-
nia, em última análise, a quem deveria obedecer o ministro da Guerra.
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146 Ibid. (1937, 141.ª sessão, 795-798). 
147 Ibid. (1937, 141.ª sessão, 800).
148 Ibid. (1937, 141.ª sessão, 801-806).
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Na realidade, o poder do Exército saia cerceado com a nova reforma
e demonstrava o grau de liberdade de acção que Salazar adquirira sobre
o Exército desde que assumira a pasta das Finanças em 1928. Porém, este
grau de liberdade não era suficiente para lhe impor uma reforma geral
feita à sua medida. A reforma limitara o tempo de serviço militar geral e
diminuíra o número de efectivos da primeira linha, mas tivera de apelar
a uma subtileza para salvaguardar estes últimos pontos, ao referir a mo-
bilização dos licenciados na disponibilidade para as unidades de cober-
tura, as cinco classes subsequentes ao período de serviço obrigatório, e
conservava o princípio da nação armada. Além disso, prometia-se que,
logo que o desafogo financeiro o permitisse, se retornaria ao serviço mi-
litar geral de dois anos, ou pelos menos deixava-se essa possibilidade no
ar. Por fim, até a tentativa de criar um núcleo concentrado de reforço da
cobertura foi desconsiderado, uma vez que um grande número de depu-
tados apoiou a ideia de Cortês Lobão de que tal proposta impunha ao
governo a criação de uma grande unidade de reforço da vigilância para
poder acudir à cobertura, propondo que essa função fosse, de acordo
com as circunstâncias, deixada à visão contextual do poder político. 149

Com o término da disputa legislativa encerrava-se, de certo modo, o de-
bate entre aqueles que pretendiam uma nação armada maximalista e os que
pretendiam uma nação armada minimalista. Apesar de mais pequeno, o
Exército que saía da Assembleia Nacional era uma força de tamanho maior
do que a que Salazar propusera a Abílio Passos e Sousa no início de 1936.
A disputa sobre a organização de defesa de Portugal passava então para o
terreno da aplicação. Cabia ao Exército evidenciar a sua eficiência, rentabi-
lizando, potenciando o que lhe fora outorgado, por modo a pressionar o
governo a avolumar-lhe os meios. A aproximação à Grã-Bretanha, por sua
vez, permitira compensar alguns dos défices que as leis aprovadas traziam.
A força que era outorgada ao Exército era igualmente maior do que aquela
que, provavelmente, desejaria a Armada. Pois, quanto maior fosse o Exér-
cito, mais caro seria de sustentar e menos meios financeiros ficariam dispo-
níveis para a marinha de guerra. Falta então visualizar as características po-
lítico-militares da legislação publicada em 1937 sobre a reorganização do
Exército e ver o que pensava a Armada a propósito destas medidas.

As Lei n.º 1960, sobre a organização do Exército, e a Lei n.º 1961,
sobre o recrutamento e o serviço militar, são a base da organização militar
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149 Ibid. (1937, 148.ª sessão, 831-832). A proposta de emenda da autoria de A. Passos e
Sousa, Schiappa de Azevedo e Álvaro Morna visava constituir um primeiro reforço do escalão
de cobertura, uma força expedicionária de utilização imediata e uma escola de comandos.
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portuguesa durante o Estado Novo. Elas são acompanhadas por um con-
junto de legislação de suporte que, no campo próprio da defesa, define
e delimita um modelo e uma visão da guerra futura que perduraria para
lá do Estado Novo. A análise que se fará aqui sobre a legislação visa en-
quadrá-la num modelo de organização militar que propõe uma concep-
ção específica de guerra e de Estratégia. Na verdade, muito do que se dirá
já foi observado anterioremente.

A lei da organização do Exército (Lei n.º 1960) previa a existência de
duas forças militares, as forças metropolitanas e as forças coloniais, ambas
sujeitas a princípios gerais comuns (artigo 2). O exército metropolitano
estava completamente subordinado ao ministro da Guerra, e na depen-
dência do Ministério da Guerra, para efeitos de instrução, armamento e
equipamento ficavam a GNR e GF (artigo 6). 150 Dois pormenores são de
realçar no artigo 6: o facto de a subordinação do Exército ser ao ministro
da Guerra (e não ao Ministério) e o facto de essa subordinação já não ter
contraponto na inversa, ou seja, na subordinação do Ministério da Guerra
ao Exército. Era uma afirmação completa de subordinação da força militar
ao poder político. Não deixa, por outro lado, de ser estranha, mas talvez
facilmente explicável, a questão da subordinação do Exército ao ministro
da Guerra, não porque na altura fosse Salazar a ocupar o cargo, mas mais
porque o ministro era uma emanação directa do presidente do Conselho,
um homem por ele escolhido, enquanto o Ministério da Guerra, embora
gerido por civis, estava demasiado miscigenado com os militares e, por
conseguinte, era mais difícil de controlar. Ao assumir a subordinação do
Exército ao ministro da Guerra, Salazar como que afirmava que era ao
governo, enquanto instituição, que aquele estava subordinado, e não ao
respectivo departamento governamental, enquanto realidade administra-
tiva e burocrática, em boa parte gerido por militares.

A Legião Portuguesa, que durante os debates fora vista em certos mo-
mentos como uma milícia e uma compensação para aumentar o efectivo
mais reduzido da cobertura, estava, em tempo de guerra, subordinada às
leis militares, ficando dependente do Ministério da Guerra para o seu
emprego (artigo 7).151 Esta subordinação trazia duas consequências úteis:
demonstrava ao Exército e às Forças Armadas que continuavam a ser a
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150 Cf. Ministério da Guerra e Ministério do Exército, Ordens do Exército (1937, n.º 9,
685 e 687). 

151 Ibid., p. 687. Sobre a Legião Portuguesa nos anos 30 até ao fim da Segunda Guerra
Mundial, cf. Luís Nuno Rodrigues (1996). Para todos os efeitos, a milícia foi uma força
paramilitar de combate aos inimigos internos, subordinada ao Exército em tempo de
guerra ou em caso de distúrbios mais violentos no país. 
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principal e única força armada do país e compensava em parte a dimi-
nuição das grandes unidades disponíveis em tempo de paz, garantindo
um reforço adicional da cobertura, dependente da força militar terrestre
em caso de guerra.

Eram criadas 5 regiões militares no continente, sendo a que tinha sede
em Lisboa denominada Governo Militar de Lisboa (artigo 8). Conser-
vava-se, portanto, o título que tanta discussão criara na Assembleia Na-
cional, mas não a sua função operacional. Ao instituir-se o Governo Mi-
litar de Lisboa como mais uma região militar, o pomposo título não
correspondia politicamente ao carácter operacional que os militares de-
sejavam. Era, contudo, assumido o carácter semipermanente do Exército,
quer na letra da lei, quer na prática administrativa da mesma. A mobili-
zação militar seria integrada na mobilização nacional (artigo 22) e teria
três núcleos: as unidades permanentes para as tropas activas, os centros
de mobilização para as tropas licenciadas e os distritos de recrutamento
para as tropas territoriais (artigo 25). 

Em tempo de paz, o Exército seria composto por dois tipos de unida-
des, unidades de fronteira e unidades de linha, sendo as primeiras forças
de campanha destinadas à utilização imediata e as segundas forças de re-
forço quase automático, passíveis de estarem operacionais em número
reduzido de dias (artigo 34). Cabia também a estas últimas unidades a
instrução militar e a preparação táctica e técnica dos quadros inferiores
(artigo 36). Ficavam, porém, as unidades de linha resumidas a 4 divisões
(artigo 37), 152 e não às seis pretendidas pelos teóricos militares e pelo
projecto de Tasso de Miranda Cabral e de Pinto Lello. O que, sendo
pouco relativamente às pretensões do projecto teórico, era mais do que
Salazar referira a Abílio Passos e Sousa nas cartas de princípios do ano
de 1936. De qualquer modo, a lei de organização do Exército afirmava
uma força militar de carácter semipermanente, com um núcleo activo e
outros núcleos que comporiam uma reserva, de acordo com o princípio
e o conceito de nação armada. Era, como já foi salientado, uma concep-
ção mais minimalista do que a pretendida pelos teóricos militares, pro-
duto de constrangimentos financeiros reais e concretos, não podendo
ser visualizada apenas como uma desculpabilização do Estado Novo em
liberar capital para armar as Forças Armadas.     

A Lei n.º 1961, sobre o recrutamento e o serviço geral, confirmava a
formação de uma força baseada no princípio e no conceito de nação ar-
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152 Cf. Ministério da Guerra e Ministério do Exército, Ordens do Exército (1937, n.º 9,
687-699).
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mada, criando um serviço geral obrigatório de vinte e oito anos de serviço
militar, repartido em três núcleos, as tropas activas com seis anos de ser-
viço, as tropas licenciadas com dezasseis anos e as tropas territoriais com
seis anos. As tropas activas dividir-se-iam em dois núcleos, um de recruta
e instrução com cerca de dezasseis meses (quatro na recruta e doze no
quadro permamente) e cinco anos na disponibilidade (artigos 28 e 31).
Às forças na disponibilidade, como já se referiu, cabia formar em tempo
de guerra o reforço do núcleo de cobertura. O governo deixava cair o
serviço militar geral de dois anos para um, mas ressalvava a possibilidade
de aumentar o tempo de serviço militar se as necessidades assim o exi-
gissem (artigo 35). 153

Se as leis não forneciam os meios para o projecto maximalista que os
teóricos militares pretendiam, estavam muito longe de não lhes darem
nada. Em boa medida, forneciam-lhes ainda elevados recursos para virem
a criar uma força militar de razoável dimensão. De facto, do ponto de
vista legal, era um quadro que garantia aos comandos militares uma li-
berdade de acção razoável, permitindo-lhes criar uma força militar de di-
mensões ainda grandes para o país, estando muito longe de lhes manietar
as mãos, conquanto eles soubessem utilizar essa margem de acção para
progressivamente pressionar o governo a aumentar-lhes os créditos. 
O que significava que, da parte dos militares, teria de haver habilidade
suficiente para ultrapassar algumas etapas na efectiva aplicação das leis
de reorganização do Exército. 

O governo procurou demonstrar a sagacidade da sua legislação nos
meses subsequentes, principalmente porque a reforma legislativa teria ge-
rado alguma instabilidade, de carácter mais corporativo do que produto
da reorganização estratégica da força militar, na medida em que previa
uma diminuição radical dos efectivos do quadro permanente de oficiais
e um apertar das condições de acesso ao generalato. A instabilidade teve
o seu epicentro temporal entre fins de Dezembro de 1937 e princípios
de Janeiro de 1938, com a publicação dos decretos relativos ao quadro
de efectivos do Exército e às promoções,154 levando a uma breve nota de
Salazar publicada na imprensa em 10 de Janeiro de 1938 (Faria 2000,
179-186). Diversa correspondência do Arquivo Oliveira Salazar, deposi-
tado na Arquivo Nacional da Torre do Tombo, reflecte a preocupação
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153 Ibid. (1937, n.º 9, 714-715).
154 Decretos-Leis n.os 28 401 (quadros e efectivos do Exército), 28 402 (promoções),

28 403 (vencimentos) e 28 404 (reformas); cf. Ministério da Guerra e Ministério do Exér-
cito, Ordens do Exército (1937, 823-840, 869-878, 878-885 e 886-893).   
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de muitos militares em relação à interrupção das suas carreiras devido
aos novos limites de idade impostos aos postos do Exército.155

Isto significa que a instabilidade de Janeiro de 1938 deriva menos das
Leis n.os 1960 e 1961 e da definição da modalidade de organização da
defesa prevista para o país e mais de questões corporativas e profissionais.
Não deve ser entendida como um reflexo de um suposto descontenta-
mento do Exército com a política de defesa militar a seguir, mas como
um problema gerado pelas mudanças nas carreiras dos oficiais da força
militar terrestre (o que explica que a crise se tenha concentrado em fins
de Dezembro de 1937 e princípios de Janeiro de 1938, e não em Setem-
bro de 1937, aquando da promulgação das Leis n.os 1960 e 1961). 

Cabe aqui referir o desabafo, um pouco anterior à reforma, do capitão
Elias da Costa relativamente à questão da evolução da carreira e dos li-
mites de idade, característico de certa mentalidade castrense. Afirmava
então que a redução da idade de reforma não tinha em conta o valor da
experiência dos velhos quadros para o treino e para a eficiência da força
bélica (Costa 1936, 260-261). A intranquilidade foi, contudo, intensa,
obrigando o governo a rever algumas das disposições 156 relativas às ques-
tões das promoções, evolução na carreira, reformas e limite de idade,
como forma de apaziguamento da tensão.157 Esta tarefa foi facilitada pelo
respaldo de Carmona a Salazar, que conteve os ânimos mais exaltados.158

É neste contexto de alguma agitação que são publicados certos textos,
favoráveis à perspectiva do regime, que pretendem explicar a nova legisla-
ção. Apesar do seu carácter mais publicitário do que teórico, eles não dei-
xam de demonstrar algo que vemos ter sido recorrente na perspectiva do
governo. O objectivo das leis era o de conseguir mais eficácia com menos
despesa, diminuindo as unidades, mas aumentando-lhes os efectivos e a
qualidade da instrução.159 O princípio seguido na lei é o do serviço militar
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155 Cf. IAN/TT/AOS/CO – GR 6, pasta 9, fls. 321-322, 330-332 e 355-363. 
156 Decreto-Lei n.º 28 484; cf. Ministério da Guerra e Ministério do Exército, Ordens

do Exército (1938, 21-29). As modificações relacionam-se com questões de ascensão na
carreira, limites de idade, reformas, promoções e ordenados, o que expressa bem a di-
mensão corporativa da intranquilidade vivida no Exército.

157 Como reconheceria Santos Costa em 1973 em carta para Marcello Caetano com
vista a demonstrar-lhe como se deviam apaziguar os ânimos de oficiais militares atingidos
por modificações nas leis que regulavam a progressão na sua carreira corporativa (cf. Ma-
nuel Braga da Cruz 2003, 248). 

158 Nomeadamente, reunindo Salazar e Domingos de Oliveira a 10 de Janeiro de 1938,
o rosto mais visível da contestação e amigo pessoal de Carmona (cf. Joaquim Veríssimo
Serrão, s. d., 14.º vol., 135-137). 

159 Cf. Reformas Militares (1938, 70 e 75). 
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geral obrigatório e o da nação armada, embora tendo em conta os recursos
económico-financeiros.160 Mais importante para o problema da instabili-
dade do corpo castrense era a defesa do rejuvenescimento de quadros, apre-
sentando de novo, como paradigma, o modelo militar francês, onde desde
1932 até os majores eram promovidos por escolha.161

Na revista Defesa Nacional foi igualmente publicado um pequeno ar-
tigo em que se defendia o serviço militar geral (o mais geral possível) e a
consecução de um modelo de organização militar semipermanente que
visava a existência de forças de cobertura e de mobilização que assegu-
rassem a defesa nacional terrestre. 162 De igual modo, nas páginas da Re-
vista Militar surge um texto alusivo à reorganização legislativa de fins de
1937. Também ele se debruça, quanto ao fundamental, sobre a nova mo-
dalidade de defesa e de estratégia militar, decorrente já da estrutura criada
com as reformas militares de 1927-1929 para assegurar a existência de for-
ças de cobertura e de divisões de linha, como reforço quase imediato das
primeiras, suportadas pela reserva criada com a mobilização, que inter-
viria posteriormente, coberta como estava pelas primeiras unidades (Pas-
sos 1938, 175-181). É curioso que o autor deste último texto encontre al-
guma continuidade entre as sucessivas reformas de 1911, 1927 e 1937.
Todos os textos afirmavam o ideal do serviço militar geral obrigatório,
que emergira, no essencial, com a primeira das referidas reformas. Essa
perspectiva do autor reflecte o prisma central por que passara a discussão
propriamente estratégica da reforma de 1937. 163 Na confluência da afir-
mação do ideal do serviço militar geral obrigatório confrontaram-se as
correntes maximalista e minimalista sobre a reforma da força militar. Os
custos da opção maximalista tinham feito emergir uma corrente mini-
malista, a que servia a perspectiva do presidente do Conselho, que tinha
pretendido reduzir a latitude do serviço militar geral e do tempo de per-
manência nas fileiras em nome da restrição financeira. 

Seria, contudo, exagerado pensar-se que fora o sucesso da corrente mi-
nimalista que despertara a instabilidade militar nos fins de 1937 e prin-
cípios de 1938. Essa justificação não parece credível, tanto mais que a di-
minuição das unidades era, apesar de tudo, pequena: menos 5 regimentos
de infantaria (de 21 para 16), menos 2 regimentos de cavalaria (de 9 para
7), mas aumentavam-se muito ligeiramente os batalhões de caçadores (de
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160 Ibid., pp. 4-5.
161 Ibid., pp. 80-83. 
162 Cf. «Reorganização e rearmamento do Exército», Defesa Nacional (1937, n.º 42, 10).
163 Na Revista de Infantaria surgiu também um breve texto sobre as reformas militares

[cf. A. P. (Armando Paschoa?) 1937, n.º 38, 94-97]. 
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9 para 10) e previa-se a criação de um regimento motorizado de cavalaria.
A artilharia ficava com as unidades praticamente intocadas, sendo adap-
tadas algumas delas a novas missões.164 O problema era mais o da gestão
futura e presente do quadro de oficiais, que, apesar de todas as lamúrias
sobre a sua ineficácia e envelhecimento, se levantaram em protesto mal
se aperceberam da latitude das reformas em vista. Foi um problema cor-
porativo, e não um problema relacionado com a defesa nacional, o que
despertou os oficiais da sua letargia política. O que estava em jogo era
uma questão corporativa, que só se confundia com a política de defesa
nacional na medida em que eram os militares que estavam a contestar a
reforma nos seus aspectos salariais e de aposentação. 

Pode salientar-se que todo o modelo de reforma era efectuado em prol
de um maior controlo do Exército por parte do regime e de Salazar, mas
esse facto não impede que a questão, podendo ser política ou social, não
fosse, nos seus parâmetros, uma questão estratégica, a não ser por nela
estarem envolvidos os militares, e só nesse estrito sentido. Houve, con-
tudo, um organismo que sentiu de forma mais evidente e crítica a di-
mensão estratégico-militar da reorganização de 1937: a Armada.            

A Armada face às leis de reorganização 
do Exército

A aprovação das leis de reorganização do Exército representava para a
Armada uma dificuldade acrescida à consecução do seu projecto naval.
A arquitectura militar aprovada, mesmo na sua versão minimalista, im-
plicava um dispêndio considerável de recursos financeiros que faltariam
para permitir a aquisição de novos meios navais. Para a Armada, o pro-
jecto militar, virado para a raia e para a defesa avançada, colidia com a
sua relação privilegiada com o oceano e com o império. Em boa verdade,
a Armada teria preferido uma força militar mais pequena com fins de
cooperação militar internacional e missões de carácter expedicionário,
com objectivos de defesa continental limitados à defesa do porto de Lis-
boa. Seria, provavelmente, este modelo que estaria na mente de Salazar
aquando da sua polémica com Abílio Passos e Sousa, mas o ditador teria
tido consciência de não poder, apesar de tudo, eliminar de uma só vez
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164 Sobre a reestruturação do número de unidades orgânicas, cf. Reformas Militares
(1938, 70-74) e José Rodrigues Sotta (1953, 57-58 e 92-93). A reestruturação é promulgada
pelo Decreto-Lei n.º 28 401.
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toda a concepção militar sobre a organização do Exército e teria então
optado por uma força de serviço geral obrigatório minimalista ou pelo
menos mais mitigada. Saliente-se, no entanto, que mesmo o projecto de
organização militar previsto pela Armada assumia a necessidade de um
serviço militar geral, muito embora os critérios de admissão pudessem
ser fortemente selectivos. 165

Álvaro Morna, aquando da discussão na Assembleia Nacional dos pro-
jectos de reorganização militar, não deixou de mostrar alguma circunspec-
ção sobre a lógica estratégica da nova legislação. Assim, começou por ques-
tionar a racionalidade dos projectos legislativos quando enquadrados na
política de defesa e na política externa de Portugal. O deputado estaria,
muito provavelmente, a questionar qual o enquadramento desta política
de defesa militar face à existência de uma aliança marítima e à importância
do império português, ou seja, o que justificaria uma reorganização militar
desta natureza. Porque, segundo ele, a natureza desta reorganização seria
de carácter continental. Poderia o governo então garantir que a nossa guerra
futura seria de carácter continental? Ora, continua Álvaro Morna, circula-
vam pelas capitais europeias notícias que questionavam a integridade e a
soberania de Portugal sobre o seu império. E salientava, por fim, o facto
de a Armada manter um quadro pequeno de efectivos, formulado em
1892, com um reduzido número de unidades navais de limitado potencial. 

E depois, tendo valorizado a posição da Armada, aproximava-se agora
das propostas militares. Salientou então, com zelo de certo modo excessivo,
que o ideal para garantir uma cobertura eficaz exigia, na verdade, três anos
de serviço militar geral e cerca de 75 000 efectivos no quadro permanente.
Se tal fosse inviável, a melhor opção seria um serviço militar de dois anos
e 50 000 homens permanentemente ao serviço. O que lhe parecia, de facto,
inviável era um serviço de um ano, para o qual se caminhava, com cerca
de 25 000 homens no quadro permanente, insuficiente para assegurar a
cobertura, mesmo considerando a possibilidade de as 5 classes do activo
aumentarem em tempo de guerra o efectivo da primeira linha para 142 000
homens. 166 Há aqui talvez uma lógica capciosa, na medida em que, mais
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165 Facto que não seria muito difícil, na medida em que, como era reconhecido pela
Assembleia Nacional, dos 80 000 jovens em idade militar, apenas cerca de 25 000 podiam
ser considerados aptos. A generalização do serviço e o aumento dos efectivos previstos
fizeram baixar, por exemplo, a altura mínima de 1,54 m para 1,52 m. Este facto deu ori-
gem a uma controvérsia entre os oficiais, com alguém a lembrar que pela lei anterior,
Napoleão jamais poderia ter entrado na carreira militar em Portugal (cf. Diário das Ses-
sões..., 1936-1937, 726).

166 Diário das Sessões... (1937, 137.ª sessão, 734-737).
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do que defender a proposta militar, Álvaro Morna estaria a questionar o
valor de uma estratégia de carácter continental, segundo as suas palavras,
uma vez que os meios postos à disposição desta não serviam as suas reais
necessidades, o que a debilitava e inviabilizava à partida.

Seja como for, a legislação acabou por ser aprovada fundamentalmente
nos trâmites definidos pelas directivas do governo. A Armada ressentiu-
-se desta situação, como se pode deduzir das observações de Álvaro
Morna, tanto mais que desde 1935 se batia por uma renovação do pro-
jecto de rearmamento naval (Telo 1999, 377). Não deixa assim de ser re-
levante que em meados de Janeiro de 1938 o Ministério da Marinha apre-
sente um vasto projecto de retoma do rearmamento naval, programa que
traz não só a proposta de novas aquisições, como toda uma concepção
distinta da realidade geopolítica e geoestratégica de Portugal. Segundo o
documento, a função da Armada era a de assegurar a neutralidade e va-
lorizar a posição de Portugal, protegendo as comunicações e assegurando
a defesa de Portugal insular, ultramarino e continental. Relembrava ainda
que Portugal era uma grande nação colonizadora e frisava o papel central
de soberania desempenhado pela Armada. O documento afirmava
mesmo uma perspectiva distinta de política externa, extravasando as suas
bases originais de programa de rearmamento para propor toda uma visão
geopolítica e geoestratégica do país. Portugal era uma nação atlântica, de-
vendo, por isso, manter a aliança com a Grã-Bretanha, cultivar a amizade
com a Espanha e reforçar o seu poderio marítimo, afastando-se das de-
sordens europeias. O texto relembrava ainda que seguia a nota de Salazar
de 1935. 

Muito mais do que um apelo à retoma da política de rearmamento
naval, este texto é a afirmação de uma visão distinta da política de defesa
militar que devia, na óptica dos autores, assentar no mar e na ligação
com a Grã-Bretanha, na pacificação da fronteira terrestre, ou seja, na me-
norização da ameaça continental, com a mitigação decorrente do papel
defensivo do Exército e da importância da política militar terrestre. 
O projecto naval apresentado é também, por isso, uma crítica ao projecto
militar defendido pelo Exército. O texto não o afirma, mas deixa-o trans-
parecer de forma implícita. Não deixa, contudo, de relevar um facto: a
visão naval aproxima-se mais da proposição de Salazar sobre a política
externa e das suas consequências para a Armada. É provável que Salazar,
dispondo de mais liberdade de acção, tivesse optado pelo modelo naval
de política de defesa, mas o peso do Exército na sustentação do regime
era demasiado forte para o ditador arriscar uma oposição total à sua forma
de se querer reorganizar. 
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O projecto previa a construção de numerosas novas unidades e bases.
Completar a base principal de Lisboa e complementá-la com bases se-
cundárias nos arquipélagos dos Açores e Cabo Verde. Propunha ainda
adquirir 3 contratorpedeiros, 2 submarinos, 2 avisos, 2 vedetas-torpedei-
ras, 2 navios lança-minas, 5 lanchas de fiscalização, 1 navio hidrográfico,
1 petroleiro e várias esquadrilhas de aviões. O texto acentuava a impor-
tância de avançar com celeridade com novas construções, visto que o
seu atraso faria perigar a homogeneidade da força naval a constituir. Para
valorizar a nossa Armada e a posição do país evidenciava a importância
de adquirir cruzadores, fundamentais na protecção do comércio transo-
ceânico e na perspectiva de uma aliança com os britânicos. Considerava
o papel central das bases como suportes do domínio naval, alicerces da
defesa, e reflectia sobre a importância para a estratégia naval do porto de
Lisboa. 167 Ao longo do texto jamais é referido o papel do Exército. 
O que a Armada pretende afirmar é a expressão atlântica de Portugal e,
por conseguinte, a importância fundamental da marinha de guerra na
política de defesa militar nacional. Ao apresentar o relatório ao presidente
do Conselho poucos meses após a aprovação das leis de reorganização
militar, a Armada procurava mostrar a sua presença e pressionar Salazar
a retomar também o programa naval.

O presidente do Conselho, a braços com a instabilidade militar, e pro-
vavelmente não querendo ver mais aumentadas as suas dificuldades com
as Forças Armadas, apresentaria em Maio de 1938 um programa mini-
malista de retoma do rearmamento naval. Neste contexto, Salazar con-
vocou o Conselho Superior Militar com vista a analisar o projecto de
rearmamento da Armada. O major-general da Armada desejava, para
além do reequipamento em novos navios, criar uma base naval em Lis-
boa e, eventualmente, outra nos Açores e requeria também aviões de
longo alcance. Teve resposta do major-general do Exército neste ponto,
visto a Aeronáutica Militar também desejar aviões desse tipo, referindo
a necessidade de não duplicar esforços e de dever pensar-se a sua aquisi-
ção em termos de cooperação entre os ramos. 168 Procurando uma des-
culpabilização, ao afirmar que o primeiro período da primeira fase ter-
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167 Cf. IAN/TT/AOS/CO/MA 2, pasta 1, fls. 4-43, «Projecto de lei para a efectivação
do 2.º período da 1.ª fase do plano de reorganização das forças navais e aéreas», datado
de 15 de Maio de 1937, mas só enviado ao presidente do Conselho a 18 de Janeiro de
1938, como se demonstra pela nota anexa dimanada do gabinete do ministro da Mari-
nha.

168 Cf. IAN/TT/AOS/CO/PC 8A, pasta 6, fls. 245-247, documento dactilografado,
acta n.º 3 do Conselho Superior Militar, datada de 2 de Maio de 1938.
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minara apenas em Outubro de 1937 com o armamento do aviso de 2.ª
classe João de Lisboa, Salazar considerava que, apesar de se estar a iniciar
o rearmamento do Exército e a instalação da base naval de Lisboa, assim
como o reapetrechamento da economia da nação, se assumia também o
encargo de retomar o programa naval. Assim, com a renovação do pro-
grama naval tinha-se em vista a aquisição de 3 contratorpedeiros, 3 sub-
mersíveis, 6 vedetas-torpedeiras, 6 lanchas de fiscalização, 1 navio hidro-
gráfico e várias esquadrilhas de aviões.169

Era um projecto mínimo, mantendo-se o objectivo de criar uma força
anti-superfície (Telo 1999, 378), agora todavia mais centrada na defesa da
metróple e das ilhas adjacentes, a que não seria estranha a situação de
guerra civil no país vizinho e o avolumar da tensão na Europa continen-
tal.170 Os avisos, apesar de requisitados pelos projectistas navais, não eram
considerados na lei, e a força assentava fundamentalmente na aquisição
de meios antinavio, ou pensados como tal, os contratorpedeiros, os sub-
marinos e as vedetas-torpedeiras, também novidade na Armada portu-
guesa. Pelo objectivo passava também a possibilidade de criar duas floti-
lhas, uma de contratorpedeiros e outra de submarinos (com dois
esquadrões de três ou mais navios), para permitir uma acção mais lata
em termos operacionais, até então limitada a um nível puramente tác-
tico. 171 Assim, em meados de 1938, quer a Armada, quer o Exército, ti-
nham redefinido os modelos de organização e rearmamento que consi-
deravam fundamentais. Em ambos os casos, o governo, isto é, Salazar,
reduzira um tanto os seus projectos (mais no caso da Armada do que no
do Exército), mas havia, apesar disso, muito para fazer.

Em meados de 1938, a Europa tremia face à possibilidade da eclosão
de uma nova guerra global e em Espanha ainda rangiam as trituradoras
da morte e da destruição, com a guerra civil a caminhar para o seu ter-
ceiro ano. A situação em Portugal era difícil, principalmente porque
uma guerra global europeia poderia ter efeitos devastadores na situação
da Península Ibérica num momento em que a vitória do campo nacio-
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169 Cf. Colecção da Legislação Portuguesa (1954 [1938], 573-575).
170 O que justificava também em parte a viragem continentalizante da política de de-

fesa militar.
171 Cf. Diário das Sessões... (1937-1938, 842-PP e 842-QQ). Esta última ideia explicava

a opção de abandonar o cruzador. Sendo uma só unidade, ficava com a sua capacidade
de acção mais limitada em termos do tipo de empenhamentos e de operações militares
que poderia fazer. Para mais, durante os períodos de descanso da tripulação e de revisão
do material a unidade estaria inactiva. Na inexistência de um substituto, a Armada ficaria
privada da sua unidade principal.
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nalista parecia estar cada vez mais assegurada. A crise checoslovaca foi
considerada pela moribunda República uma janela de oportunidade, na
medida em que uma guerra global lhe traria, como ansiava, o apoio das
democracias numa intervenção salvífica. Isto explica as primeiras tenta-
tivas de Franco para concertar com Lisboa um pacto de não agressão,
na altura recusado por Salazar (Halstead 1980, 51-52). Esta situação tor-
nava premente o rearmamento das Forças Armadas portuguesas, situa-
ção tanto mais facilitada quanto, com as reformas de 1937, a armadura
superior da defesa militar nacional fora praticamente completada e es-
truturada. 

É talvez conveniente observar que, se a pressão continental favorecia
uma viragem territorial da política de defesa, esta não era central na sua
modelagem. Na verdade, o problema estratégico, tal como era antevisto
pelos teóricos do Exército ou da Armada, era em boa medida um facto
estrutural, isto é, relativo à geopolítica e à geoestratégia, não às conjun-
turas das relações internacionais. Estas podiam ser mais ou menos favo-
ráveis a determinada política de defesa militar, mas não a conformavam,
uma vez que as grandes linhas mestras da política militar terrestre e da
política naval reflectiam mais visões geográfico-históricas de longa du-
ração (Braudel 1982, 14) do que as evoluções conjunturais, conquanto
estas pudessem ajudar e facilitar a escolha de determinada via. De facto,
a política de defesa militar, como já se observou, estruturava-se, para a
Armada, no facto de Portugal ser uma nação oceânica e imperial e na
velha aliança com a Grã-Bretanha, e para o Exército, na problemática
da extensa fronteira raiana e na vizinhança da Espanha. Estes eram factos
de longa duração, não efeitos das conjunturas e dos acontecimentos do
momento.

Seja como for, o reequipamento do Exército não era simples. Os exí-
guos recursos nacionais obrigavam a que o grosso do armamento tivesse
de vir do estrangeiro, impondo do mesmo modo a modernização das fá-
bricas de material de guerra existentes no país. Ora, tendo em conta a si-
tuação internacional e os interesses e alinhamentos de Portugal com o
exterior, seria limitado o número de países onde se poderia adquirir ma-
terial de guerra. A questão do rearmamento e da defesa militar de Portu-
gal passava também pelos contactos com os britânicos e pelo respaldo
que a Grã-Bretanha pudesse fornecer enquanto suporte último da inde-
pendência de Portugal. 
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A defesa terrestre e naval e as negociações 
com a Missão Militar Inglesa

A questão do rearmamento passava também, então, por uma questão
de política externa e por uma questão de diplomacia, isto é, de negocia-
ção de facilidades de aquisição que permitissem um rearmamento menos
dispendioso das Forças Armadas portuguesas. Isto implicava, na prática,
negociações com a Grã-Bretanha. Todavia, a Guerra Civil Espanhola enu-
blara as relações entre Portugal e a Grã-Bretanha devido ao apoio dado
por Salazar a Burgos, suporte algo encapotado, é certo. Não obstante,
em princípios de 1938, a conjuntura internacional evoluíra favoravel-
mente para Portugal, visto que com o triunfo cada vez mais certo das
forças de Franco na guerra civil e o reconhecimento dessa realidade pelo
governo da Grã-Bretanha 172 se propiciava uma efectiva reaproximação
luso-britânica tendente a contrabalançar a força do eixo italo-germânico
em Espanha.173

É neste contexto que, desde finais de 1937, se dá uma aproximação
entre a Grã-Bretanha e Portugal e se considera a utilidade de iniciar ne-
gociações com os meios militares britânicos. De facto, já em Março de
1937, o embaixador de Portugal na Grã-Bretanha, Armindo Monteiro,
realçara a conveniência de proceder a uma aproximação aos meios mili-
tares britânicos, que conheciam mal os seus homólogos portugueses e
que, em geral, não tinham grande consideração por eles.174

A proposta para o envio da Missão Militar Inglesa a Portugal teria par-
tido oficialmente de Anthony Eden a 29 de Novembro de 1937, mas, se-
gundo Pedro Aires Oliveira (2000, 180-181), a ideia do seu envio fora-
lhe apresentada por Armindo Monteiro em Abril de 1937 (Brandão 2002,
313). Na realidade, em 20 de Julho de 1937, Armindo Monteiro enviara
uma longa missiva a Sir Robert Vansittart em que valorizava a posição

A Política de Defesa Nacional, 1919-1958

126

172 Só com o reconhecimento pela Grã-Bretanha do governo de Burgos como legítimo
representante da Espanha é que Portugal reconheceria oficialmente o governo de Franco.
Entretanto, desde Janeiro de 1938 que o alto representante português, reconhecido como
enviado português, o agente especial Pedro Teotónio Pereira, camuflava um verdadeiro
embaixador luso em Burgos (cf. César Oliveira 1987, 328-334). 

173 Sobre as relações entre Portugal e a Grã-Bretanha durante a Guerra Civil Espanhola
existem já diversos estudos (cf. António Telo 1987, 28-38, e Pedro Aires Oliveira 2000,
175-192).

174 Cf. Ministério dos Negócios Estrangeiros (1961, 1.º vol., 39). Como se poderá ver,
as conversações de 1938 não terão favorecido a imagem das Forças Armadas portuguesas
aos olhos dos militares britânicos.   
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estratégica de Portugal para a Grã-Bretanha. Nesse texto, Armindo Mon-
teiro analisava o valor estratégico da costa portuguesa e do império, so-
bretudo dos portos de Lisboa, Porto, Lagos, Açores, Cabo Verde e Lobito
na protecção das linhas de comunicação britânicas. Observava ainda que,
devido ao alcance dos novos meios aéreos, a protecção das comunicações
tornava ainda mais imprescindíveis as posições do território metropoli-
tano português. Assim, dentro desta perspectiva, o rearmamento do Exér-
cito português deveria ser essencial para a Grã-Bretanha. 175

É preciso reconhecer, contudo, que o processo de rearmamento do
Exército já começara, não obstante os engulhos que inicialmente o apoio
dado por Salazar a Franco gerara em Londres. Lisboa, para não ficar à es-
pera da boa vontade britânica, optara por adquirir material de guerra
noutros países. António Telo (1996, 156-159) menciona a existência de
um período alemão na política de rearmamento, que começara em 1936
e se teria prolongado até 1942, o qual fora motivado pelas enormes difi-
culdades que impediram até essa data a Grã-Bretanha de rearmar efecti-
vamente as Forças Armadas portuguesas. É nesse período que é adquirida
a capacidade técnica para fabricar as mausers que equipam o Exército e
outras forças da ordem até inícios dos anos 60. Com efeito, segundo o
referido historiador, em 1937 é assinado um contrato com a Mauser que
previa o fornecimento de 100 000 espingardas, quase todas a montar em
Braço de Prata, com os componentes de aço importados. Este contrato
possibilita também o reequipamento das fábricas de Braço de Prata e de
Chelas. 176 Além disso, são previstos contratos para a compra de peças de
artilharia.

Mas o problema da defesa de Portugal não passava só pelo rearma-
mento, mas também pela aliança com a Grã-Bretanha, visto que jamais
se havia ponderado substituí-la por uma coligação com a Alemanha ou
com qualquer outra potência europeia. Na realidade, era ideia assente na
diplomacia e na política externa de Portugal que, em caso de conflito
global, o país também participaria coligado com a Grã-Bretanha, e isto
era algo de fixo e estruturante. Em 1935, decorrendo de instruções ema-
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175 Cf. AHDMNE, mç. 70, arm. 47, proc. 39, 2.º piso, texto em inglês, dactilografado,
data manuscrita de 20 de Julho de 1937, dirigido a Sir Robert Vansittart e assinado por
Armindo Monteiro. O embaixador português enviou a Salazar uma tradução do texto a
23 de Julho de 1937.

176 Ibid., p. 158; v. também IAN/TT/AOS/CO/GR 3, pasta 3, fl. 281, e IAN/TT/
AOS/CO/GR 3, pasta 7, fls. 660-662. É referida também a compra de 20 milhões de car-
tuchos. A documentação aqui contida parece ter origem no Ministério dos Negócios Es-
trangeiros. Saliente-se que em 1941 seriam adquiridas mais 50 000 mausers.
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nadas de Lisboa, o embaixador português fazia chegar às autoridades bri-
tânicas a ideia da necessidade de rearmar com material inglês o Exército
português com vista à futura cooperação entre as Forças Armadas de
ambos os países.177 Neste sentido, as compras de armamento à Alemanha
constituem, no máximo, uma forma de pressão ou de demonstração da
independência de Portugal face à Grã-Bretanha (Oliveira 2000, 180), a
estreita margem de independência possível a Portugal, que, em caso de
conflito sério e ameaçador, não poderia de facto prescindir da «velha
aliada». Por isso, as conversações entre as Forças Armadas dos respectivos
países ultrapassavam a mera questão do rearmamento, incrustando-se na
essência da defesa militar de Portugal, ou seja, numa modalidade de es-
tratégia militar de defesa, tendo em conta o provável apoio inglês.

A chegada da Missão Militar Inglesa (MMI) a Portugal fora precedida
de uma estranha negociação: por um lado, entre o governo de Lisboa e
o governo de Londres e, por outro lado, entre Armindo Monteiro e Oli-
veira Salazar. Salazar recearia que a MMI acabasse por ser permanente e
desejasse superintender a reorganização do Exército,178 restringindo o
poder do governo de Lisboa na delineação da sua própria política militar.
Acrescente-se que Salazar e Tasso de Miranda Cabral partilhavam a recusa
radical de retorno à experiência das guerras peninsulares, nas quais a força
militar portuguesa acabara por ser comandada pelo exército britânico
numa situação de clara subordinação e de desigualdade efectiva entre os
denominados aliados. Deriva desse receio a proposta de directiva de Tei-
xeira de Sampaio que considerava que a relação da MMI com Portugal
se deveria assemelhar ao modelo já utilizado pelos britânicos com os bel-
gas e com os franceses. Seria, nesse caso, uma missão sem carácter nem
competências políticas, visando apenas uma colaboração militar na troca
de adidos, de impressões, e em missões de estudo.179
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177 Cf. AHDMNE, mç. 71, arm. 47, proc. 47, 2.º piso, «Carta do embaixador de Por-
tugal, Rui Ennes Ulrich, ao ministro dos Negócios Estrangeiros», datada de 1935. Neste
caso particular, visava-se que a Grã-Bretanha facilitasse a aquisição de espingardas Lee-
Enfield e granadas Mills para a Armada. O que interessa, contudo, evidenciar é a afirmação
inicial do embaixador relativa à absoluta racionalidade de ambos os exércitos deterem
armamento similar, tendo em conta os laços políticos existentes.

178 Cf. IAN/TT/AOS/CLB/MMB 2, proc. 2, pasta 3, n.º 2, «Carta de Salazar a A.
Monteiro», datada de 22 de Setembro de 1937.

179 Cf. IAN/TT/AOS/CLB/MMB 2, proc. 2, pasta 3, n.º 2, apenso à carta de Salazar
a A. Monteiro, ofício 83, de 22 de Setembro de 1937. Para Salazar, três pontos delimita-
vam a vinda da MMI: contactos e aproximação com o Exército português; conversas
acerca de pontos de trabalho comuns; estudo de bases para uma mais larga cooperação
militar entre os dois países. 
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A Grã-Bretanha aceitou as condições de Portugal. A MMI teria uma
função politicamente demonstrativa da afirmação do estreitamento dos
laços de amizade entre as duas nações, sendo apenas uma missão explo-
ratória de criação de contactos pessoais entre as autoridades militares de
Portugal e da Grã-Bretanha com vista ao esclarecimento das facilidades
que as Forças Armadas britânicas desejariam ter em Portugal e às possi-
bilidades de equipar e apetrechar as forças militares e navais portugue-
sas.180 Uma inconfidência de um jornal britânico teria levado Salazar a
adiar a vinda da MMI em fins de 1937. Salazar também recusara a ex-
pressão «exploratória», afirmando que a MMI não era o preliminar de
nada.181 Seja como for, Londres aquiesceu a todos os parâmetros que
Portugal desejava que fossem considerados,182 acabando por aceitar o
projecto de Monteiro sobre o enquadramento da vinda da MMI a Por-
tugal: estabelecimento de contactos pessoais, incluindo missões de es-
tudo, cursos nas escolas militares respectivas, estudos e experiências com
material de guerra; facilidades da Grã-Bretanha em Portugal; comparação
e apetrechamento dos exércitos britânico e português.183

Salazar convocara, entretanto, o Conselho Superior Militar para defi-
nir os parâmetros sobre os quais deviam assentar as conversações entre
as missões militares. Salientou que as conversações visavam fundamen-
talmente analisar e estudar aspectos técnicos e assentavam em três pon-
tos: no estabelecimento de contactos pessoais e nomeação de adidos re-
sidentes; no estudo de medidas com vista a melhorar as facilidades
concedíveis à Grã-Bretanha; no exame da actual organização e equipa-
mento dos exércitos britânico e português. Acentuava, no fim, que os
trabalhos a desenvolver não envolviam quaisquer compromissos. 184

Como se pode observar, as indicações dadas aos técnicos militares por-
tugueses eram as mesmas que Monteiro apresentara em Londres e que
foram aceites pelo respectivo governo.     

Em Janeiro de 1938, na decorrência da preparação da vinda da MMI
a Portugal, os negociadores militares portugueses apresentaram a Salazar
uma memória na qual definiam os parâmetros que as Forças Armadas
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180 Ibid., n.º 4, «Carta de A. Monteiro a Salazar», datada de 15 de Outubro de 1937.
181 Ibid., n.º 8, «Carta de Salazar a A. Monteiro», datada de 31 de Outubro de 1937.
182 Ibid., n.º 10, «Carta assinada por George Mounsey para o governo português», da-

tada de 30 de Novembro de 1937.
183 Ibid., n.os 12 e 16, «Carta de A. Monteiro», datada de 16 de Dezembro de 1937, e

resposta britânica de 22 de Janeiro de 1938.
184 Cf. IAN/TT/AOS/CO/PC 8A, pasta 6, «Acta do Conselho Superior Militar», da-

tada de 10 de Janeiro de 1938, fls. 236-238.
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desejavam ver negociados com os militares britânicos. Esta memória de-
corria de uma reunião preparatória que Salazar e Santos Costa teriam
tido com os militares portugueses que participariam nas conversações
com os seus homólogos britânicos. Nesta reunião, que teve lugar nos
dias 17 e 18 de Janeiro de 1938, o ministro da Guerra teria entregue aos
militares portugueses uma série de documentos relativos às conversações
entre a Missão Militar Portuguesa (MMP) e a MMI.185 O texto apresen-
tado reflecte, em geral, uma desconfiança particular face à relação tradi-
cional da Grã-Bretanha com Portugal e a possíveis desvios da aliança com
vista a defender apenas as posições britânicas. Assim, começa por salien-
tar que a redacção do artigo 13 do Tratado de 1642, transcrito na íntegra
no tratado de Windsor, era tão imprecisa e vaga que quase não apresen-
tava garantias sobre a integridade territorial portuguesa.186

Surgia em toda a sua plenitude a ideia de que à Grã-Bretanha só inte-
ressavam os seus próprios objectivos e que a salvaguarda do território con-
tinental português era para ela irrelevante. Em carta datada de 25 de Ja-
neiro de 1938, Salazar parecia fazer-se eco destas mesmas críticas,
sobrelevando que esta aliança comportava mais encargos, sem benefícios
nem comprometimentos do governo da Grã-Bretanha.187 Este ponto de
vista demonstra que, para além da provável pouca vontade de Salazar em
ter um terceiro e poderoso elemento a influenciar a opinião dos militares
portugueses, havia também, de forma mais evidente, o peso da história
da aliança com a Grã-Bretanha e um receio de subordinação a que a ex-
periência da Guerra Peninsular e o ultimatum não deviam ser alheios.

Para os militares portugueses, de acordo também com a perspectiva do
governo, o interesse da Grã-Bretanha por Portugal advinha da segurança
que a costa de Portugal dava às linhas de comunicações marítimas no Atlân-
tico e à rota que ligava este oceano ao Mediterrâneo, o que justificava a re-
cusa inglesa da absorção do país pela Espanha. Ora, se isso acontecesse, o
poderio espanhol sairia muito reforçado, tornando-se o terceiro império a
nível mundial, capaz de disputar a hegemonia dos mares à Grã-Bretanha.188
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185 Apesar de se ter tentado fazer uma leitura sistemática do material relativo ao Mi-
nistério da Guerra no IAN/TT/AOS, não se encontraram referências à documentação
entregue à MMP. De qualquer modo, o texto da memória permite fazer uma apreciação
razoável do que dizia a documentação fornecida. 

186 Cf. IAN/TT/AOS/CLB/MMB 1, proc. 2, pasta 2/1, anexo D, «Memória» (elabo-
rada pela MMP-CSM com visita às negociações com a MMI) datada de 29 de Janeiro
de 1938, fl. 439.

187 Cf. IAN/TT/AOS/CO/GR 3, pasta 3, fl. 559.
188 Cf. IAN/TT/AOS/CLB/MMB 1, proc. 2, pasta 2/1, anexo D, «Memória», fls. 441-

442.  
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Esta afirmação é reveladora da concepção geopolítica e geoestratégica dos
militares portugueses, enquistada numa época distinta daquela em que vi-
viam. O domínio dos mares era a chave da hegemonia mundial,189 e bastava
tão-só um império para que, do nada, a unidade ibérica fosse capaz de con-
testar à Grã-Bretanha o poder oceânico, como se toda a dimensão tecnoló-
gico-industrial fosse irrelevante para uma ascensão ao poderio global. Nem
a ascensão do poder germânico, país sem colónias e sem império, mas sem
dúvida o mais forte Estado europeu, os fizera reflectir sobre o fundamento
do poder internacional e de como ele se tornara distinto do que fora em sé-
culos anteriores, não se baseando já em domínios imperiais. 190 No fundo,
este prisma reflecte a incapacidade de uma sociedade atrasada em termos
culturais, científicos e tecnológicos em compreender as profundas transmu-
tações por que estava passando o centro do poder mundial.

A situação geográfica da Península Ibérica fazia dela a base de invasão
da Europa (pelos EUA) ou da Espanha (pela Grã-Bretanha), pelo que
Portugal deveria precaver-se defensivamente contra qualquer destas even-
tualidades. Era essencial que fosse considerada a importância de Portugal
como base de operações terrestres contra a Espanha, como aconteceu no
tempo de Wellington, altura em que a situação se tornou «imprópria da
nossa dignidade pessoal e colectiva».191 Não podemos esquecer-nos de
que, à altura, lavrava em Espanha a guerra civil. Mas a questão que aqui
se levanta é mais importante do que a possibilidade de uma intervenção
inglesa no contexto da Guerra Civil Espanhola. Segundo os seus autores,
o que está em causa é a referência ao passado, à Guerra Peninsular e o
atentado à dignidade da nação portuguesa, que fora o «consulado» polí-
tico-militar wellingtoniano-beresfordiano. Para diversos autores conota-
dos com o regime, o século XIX representara uma nova perda de inde-
pendência nacional (Nogueira 2000 [1971],159). Para os autores da
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189 Dos séculos XVI ao XVIII, em sociedades ainda assentes numa agricultura extensiva
e de baixo rendimento, a diferenciação e multiplicação de riqueza emergia da pluralidade
de produtos que um dado país era capaz de dominar. Quanto maior o domínio de áreas
ecológicas, maior a pluridade de produtos agrícolas e matérias-primas intercambiáveis e,
por conseguinte, maior a riqueza e o poder. É esta realidade que explica em boa medida
a importância da trilogia colónias-comércio-marinha. A revolução tecnológica e industrial,
ao endogeneizar as fontes de poder, esvaíu progressivamente os mecanismos de poder
das sociedades de Antigo Regime. Uma análise sistemática e fundamentada desta inter-
pretação encontra-se em António Paulo Duarte (2003, 132-138 e 204-213).

190 Em boa verdade, pode dizer-se que com a revolução industrial o império é se-
quência do poder económico, enquanto antes o poder económico era sequência do im-
pério.

191 Cf. IAN/TT/AOS/CLB/MMB 1, proc. 2, pasta 2/1, anexo D, «Memória», fls. 444-
-445.
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«Memória», essa triste realidade de um exército comandado por oficiais
militares estrangeiros e subordinado a interesses não nacionais parecia
um anátema a não reproduzir. Neste contexto, há até quase uma inversão
na conceptualização da real ameaça à integridade nacional, vinda, não
de Espanha, mas da Grã-Bretanha, tamanha era a suspeita face aos inte-
resses que estariam por detrás do suposto apoio inglês.

Entra-se então nos assuntos a tratar com a MMI. Para os autores deste
texto, os objectivos da Grã-Bretanha consignar-se-iam em obter facilida-
des (isto é, o usufruto de bases — posições e bens nos territórios sob so-
berania portuguesa) e em conhecer o verdadeiro potencial militar portu-
guês. As facilidades a conceder deveriam ter em conta as reais
necessidades do país, pelo que Portugal deveria encarecer o seu preço,
de modo a extrair da Grã-Bretanha o máximo rendimento. No segundo
ponto referia-se que seria do máximo interesse forçar os britânicos a um
compromisso com o equipamento dos licenciados portugueses, assu-
mindo-se, contudo, a utilidade de o armamento das forças de ambos os
países serem similares para facilitar a sua ligação.

Seguem-se os detalhes elaborados pelo embaixador português em Lon-
dres, de acordo com sugestões de Sir George Mounsey, do Foreign Office.
Eram considerados de utilidade os cursos em escolas militares, principal-
mente se a agregação fosse feita para estudo e treino, mas, na óptica dos
autores, só se justificava a discência se esta servisse para experimentar ma-
terial adoptado pelo Exército português. O texto sublinha, por seu turno,
que Portugal não dispunha de nenhuma base naval digna desse nome,
podendo, contudo, os nossos portos de mar desempenhar uma vantagem
excepcional para os navios de guerra ingleses. Assim, havia que aproveitar
a oportunidade para transformar Lisboa numa grande base naval, para o
que seria necessário considerar a sua defesa, uma vez que a artilharia cos-
teira existente estava ultrapassada e dispunha apenas de peças de alcance
muito limitado, na ordem dos 12 km. Refere-se também, não obstante o
preço muito elevado, a utilidade de construção de outras bases navais,
nomeadamente em Lagos (em contraponto a Cádis), na Horta, no Fun-
chal e em São Vicente. Este último ponto do relatório, de cariz mais
naval, centra-se nos interesses demonstrados pelos ingleses, o da utiliza-
ção de facilidades e de bases navais nos territórios portugueses. É, assim,
de forma algo inconsciente, distinguido no texto o que mais interessava
aos portugueses, a segurança do território metropolitano, daquilo que
mais era valorizado pelos ingleses, as posições marítimas nacionais.

A «Memória» terminava com uma análise da geografia militar portu-
guesa, que é interessante pelo que revela da consciência das condições
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geoestratégicas de Portugal em 1938 e das tensões e contradições que essa
mesma situação tinha na política militar e naval do país. De um prisma
geográfico, o país dividia-se entre uma dimensão marítimo-naval, disse-
minada pelo Atlântico, com duas grandes posições fundamentais: Lisboa,
principal porto e objectivo do inimigo, e os Açores, como eixo das geo-
comunicações marítimas e aéreas da Europa atlântica, escala entre a Eu-
ropa e a América, e uma nesga continental metropolitana muito vulne-
rável à aviação. 

O interesse da Grã-Bretanha, na óptica da «Memória», centrava-se no
eixo Lisboa-Açores, foco das suas manobras navais e elemento fulcral da
sua geocomunição marítima. Devido ao poder da aviação, as posições
de Gibraltar e de Malta eram muito vulneráveis, o que justificava o inte-
resse da Grã-Bretanha pelos Açores. Havia, no entanto, o receio de que
a Grã-Bretanha procurasse equipar, segundo os seus interesses, as nossas
forças navais, isto é, apenas facilitasse a aquisição de materiais para as
bases em detrimento do fornecimento de mais navios.192 Neste ponto, o
texto demonstra outra vez o receio dos portugueses de que os britânicos
se servissem do território português e, defendendo os seus interesses, não
salvaguardassem os de Portugal. Esta última parte, que pelas suas carac-
terísticas deve ter sido produzida por um órgão naval, não deixa de revelar
algumas das contradições centrais da política de defesa militar-naval da
década em causa. Tais contradições são salientes no facto de, muito em-
bora se reconhecer a ameaça representada pela Espanha à defesa da
base/porto de Lisboa e a inibição à utilização das bases atlânticas, nada
ser referido sobre a defesa terrestre das mesmas posições, principalmente
da respeitante à capital. Mas o mais revelador das difíceis circunstâncias
das negociações seria a suspeita com que os militares portugueses partiam
para as conversações com os seus homólogos britânicos.193

Após algumas conversações iniciais, a MMI e a MMP dividir-se-iam
em três secções parcelares: terrestre, naval e aérea. Para uma análise da
abordagem portuguesa às conversações na secção terrestre cingir-nos-
-emos aos relatórios de Tasso de Miranda Cabral, chefe da MMP, nesta
secção. Aproveitar-se-ão ainda algumas actas sobre as mesmas reuniões
apensas aos relatórios da MMP. No mínimo, pode dizer-se que as con-
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192 A 18 de Fevereiro de 1938, o Conselho Superior Militar voltaria a ser convocado
por Salazar para tratar da vinda da MMI a Portugal. Salazar reacentuaria os aspectos pu-
ramente técnicos da missão. Cf. IAN/TT/AOS/CO/PC 8A, pasta 6, «Acta do Conselho
Superior Militar», datada de 18 de Fevereiro de 1938, fls. 241-242.

193 Cf. IAN/TT/AOS/CLB/MMB 1, proc. 2, pasta 2/1, anexo D, «Memória», fls. 450-
-483. 
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versações das duas missões tiveram alguns momentos de forte crispação
e revelaram da parte de Tasso de Miranda Cabral fortes suspeitas sobre
os reais objectivos da Missão Inglesa. 

Tasso de Miranda Cabral começou por evidenciar os objectivos do
Exército em constituir uma força de 18 divisões, afiançando depois que
Portugal se debatia, de facto, com exíguos recursos financeiros para as
equipar. Nesta altura, Portugal iniciara a reorganização do Exército, pre-
vendo-se uma força de 6 divisões,194 insuficiente para resistir a uma ofen-
siva militar espanhola. Propunha então que a Grã-Bretanha equipasse o
segundo e o terceiro escalões ou os substituísse por forças originárias das
ilhas britânicas.195 A delegação britânica não responde logo a estas requi-
sições e procura ganhar tempo, analisando outros pontos em debate. De
facto, os britânicos propõem-se tomar conhecimento dos planos defen-
sivos portugueses, facto que Tasso de Miranda Cabral recusa, afirmando
tratar-se de documentos secretos. 

São então postas na mesa as questões relativas à frequência por parte
de oficiais portugueses de cursos do Estado-Maior na Grã-Bretanha e às
missões de estudo com vista à análise do material de guerra inglês. Tasso
de Miranda Cabral, demonstrando uma das visões mais irrealistas destas
conversações, mostra-se claramente incomodado com a questão da ida
de dois oficiais portugueses à Grã-Bretanha para efectuar o curso do Es-
tado-Maior e salienta a falta de oficiais desse quadro, que não chegavam
a metade do efectivo regulamentar. Na realidade, afirmava que aquele
curso tinha uma duração claramente inferior ao português (três anos em
Portugal, contra ano e meio em Sandhurst), o que se traduzia na ampli-
tude das disciplinas curriculares.196 Era este o tom geral das conversações
e não se entrara ainda no cerne da questão: a defesa militar de Portugal
continental. Este assunto seria abordado mais adiante, motivando grande
dissensão, na medida em que os militares britânicos propuseram, devido
aos limitados recursos portugueses, uma defesa recuada, cobrindo essen-
cialmente Lisboa. De facto, após estudarem os planos fornecidos pelos
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194 Como foi já referido, o Exército só contaria com 4 divisões, de acordo com a Lei
n.º 1960. Tasso acrescenta-lhe mais duas, considerando que a combinação das forças do
GML formaria uma quinta divisão e uma sexta seria formada por forças da reserva. No
entanto, na reunião do Conselho Superior Militar de 2 de Maio de 1938 o major-general
do Exército Morais Sarmento afirmara que Portugal dispunha apenas de 4 divisões (cf.
IAN/TT/AOS/CO/PC 8A, pasta 6, fl. 245). 

195 Cf. IAN/TT/AOS/CLB/MMB 2, proc. 2, pasta 2, fls. 294-296, «Relatório de Tasso
de Miranda Cabral», datado de 31 de Outubro de 1939.  

196 Ibid., fls. 299-300.
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portugueses, e deixando-os explicar o seu projecto, começaram a ques-
tionar os seus fundamentos. Apontaram os exíguos efectivos de vigilância
da cobertura disponíveis em tempo de paz, compostos apenas por 7 ba-
talhões de caçadores, situação tão grave quanto as divisões de reserva pre-
cisavam de ver os seus efectivos completados, 197 e acentuaram a fraca do-
tação orgânica das divisões que deviam ocorrer à fronteira como reforço
da cobertura, com apenas 66% ou dois terços dos efectivos, quando na
Bélgica e em França as divisões estavam completas. 198 Questionaram
igualmente as posições demasiado avançadas existentes em Estremoz.
Por fim, observaram as imensas dificuldades em garantir um reforço
atempado de forças militares britânicas com vista à defesa da integridade
territorial de Portugal continental. Nesta altura propuseram que a defesa
recuasse um pouco para cobrir fundamentalmente Lisboa, criando um
reduto nacional que deveria ser estabelecido na profundidade do TO es-
tremenho.199 Esta proposta leva Tasso de Miranda Cabral a relembrar as
suas concepções de defesa avançada, por oposição às do coronel Daly,
seu interlocutor inglês, que parecia querer reavivar as de defesa recuada,
de tão má memória para Portugal. Tasso de Miranda Cabral não deixa
de concluir, contra a posição dos ingleses, que, à excepção das bases, a
situação do resto do país lhes era indiferente.200 Como é lógico, tudo isto
punha em causa os pressupostos sobre os quais assentavam os planos
portugueses e a reorganização do Exército. De qualquer modo, não se
pode deixar de recordar que a crítica portuguesa oitocentista e até a actual
à estratégia wellingtoniana têm um dos seus mais potentes cavalos-de-
-batalha na retirada anglo-lusa após o sucesso na batalha do Buçaco, que
permitiu que importantes partes de Portugal fossem assoladas pelas forças
francesas quando tudo permitia indicar a facilidade com que se poderia
expelir Massena do país (Silva 1981).

Tasso de Miranda Cabral ia respondendo aos britânicos como podia,
reconhecendo as debilidades da cobertura, mas afiançando que podiam
ser compensadas, quer pelo pronto emprego de unidades das primeiras
6 divisões do Exército no reforço da vigilância da cobertura, quer pelo
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197 Cf. AHM, fundo L. Pinto Lello, 15.ª divisão, 6.ª secção, cx. 290, n.º 53, pp. 19-22,
«Actas das conversações entre a MMI e a MMP, secção militar», datadas de 15 de Junho
de 1938, e pp. 1-17, de 26 de Novembro de 1938. Estas críticas levam Tasso de Miranda
Cabral a explicar ao seu interlocutor como se processaria a mobilização dos licenciados,
descrevendo-lhe todo o processo burocrático relativo ao uso das cadernetas militares.     

198 Ibid., pp. 26-27.
199 Cf. IAN/TT/AOS/CLB/MMB 2, proc. 2, pasta 2, fls. 308-309 e 322-323.   
200 Ibid., fl. 309 e fl. 323.
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apoio que a mobilização do segundo e do terceiro escalões poderia dar
às forças iniciais da cobertura, desde que a velha aliada providenciasse
os meios para os equipar e armar. 201 No que diz respeito aos fornecimen-
tos de artilharia, outras divergências surgiram. O general português reco-
nhecia a conveniência de ambos os exércitos estarem equipados com o
mesmo material de guerra, referindo-se expressamente ao obus 8,8. Daly
chamou a atenção para os pesados custos do armamento moderno e para
o facto de esse obus estar ainda em fase de teste, propondo que Portugal
adquirisse material mais antigo.202 Tasso de Miranda Cabral não deixava,
além disso, de aceitar a sugestão inglesa de fortificar partes da fronteira
para reforçar as capacidades defensivas de vigilância e de cobertura.203

Reconhecia também que as posições de Estremoz eram muito avançadas,
mas afigurava-se-lhe que eram as melhores do Norte do Alentejo, não
havendo outras de utilidade entre aquelas e a península de Setúbal, ou
as passagens do Tejo em Abrantes-Santarém, o que deixaria as posições
de Lisboa muito vulneráveis. Quanto às dificuldades da Grã-Bretanha
quer em armar o segundo e o terceiro escalões da reserva portuguesa,
quer em enviar celeremente forças britânicas para os compensar, tudo se
poderia resolver se os ingleses adoptassem, como os portugueses, um ser-
viço militar geral obrigatório, passando a haver então soldados ingleses
suficientes para enviar para Portugal.204 Tasso referia-se à campanha em
prol do serviço militar geral que então decorria na Grã-Bretanha. Não se
apercebia de que para os britânicos a questão axial não residia na mobi-
lização de homens e mulheres em massa, mas na capacidade que a sua
força bélica teria em confrontar-se numa guerra de material. É sintomática
a incapacidade de Tasso de Miranda Cabral em compreender a dimensão
hipermaterial e sobreabundante da guerra total. Parece por demais evi-
dente que não havia grande possibilidade de acordo no essencial, e só
em questões menores se deram passos importantes. Quanto à defesa con-
tinental de Portugal, ela ficaria entregue a si própria, porque tudo o que
Londres disponibilizava eram meios navais e aéreos, os quais, na óptica
dos negociadores britânicos, poderiam também servir como instrumento
de contenção/dissuasão de qualquer acção espanhola menos reflectida.
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201 No que se refere ao rearmamento do segundo e do terceiro escalões das forças mo-
bilizadas, ibid., fls. 329-330.

202 Cf. AHM, fundo Pinto Lello, 15.ª divisão, 6.ª secção, cx. 290, n.º 53. 
203 Sobre as questões postas pelos britânicos sobre a cobertura, cf. AHM, fundo Pinto

Lello, 15.ª divisão, 6.ª secção, cx. 290, n.º 53, p. 24, e IAN/TT/AOS/CLB/MMB 2, proc. 2,
pasta 2, fls. 313-314. 

204 Cf. IAN/TT/AOS/CLB/MMB 2, proc. 2, pasta 2, fls. 372-373. 
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Tasso de Miranda Cabral não deixava, contudo, de salientar no seu rela-
tório que fora vencido pelo egoísmo «cego e feroz» dos ingleses, contra
o qual lutara «até à última».205

O nó górdio da questão, como se pode deduzir, era o estabelecimento
da melhor posição para a defesa terrestre de Portugal: se avançada, como
pretendia Tasso de Miranda Cabral, se recuada, cobrindo tão-só Lisboa,
como pretendiam os oficiais britânicos. Para resolver tal imbróglio, estes
propõem que os militares portugueses lhes apresentassem os seus planos
de defesa para com base neles se discutir de forma mais concreta o que
fazer e que apoio britânico poderia ser dado para defender Portugal. Tasso
de Miranda Cabral começa por se indignar, avisando desde logo que o
Estado-Maior do Exército português era plenamente capaz de fazer pla-
nos sozinho, sem precisar do aval inglês. A custo, o coronel Daly esfria
a situação, afirmando que jamais fora essa a pretensão e que apenas se
visava conhecer melhor os planos portugueses e perceber quais as possi-
bilidades de apoio inglês.206

Por meados de 1938 a insatisfação reinava no espírito dos portugueses.
Salazar e Miranda Cabral partilhavam a mesma visão sobre os negocia-
dores britânicos. Num telegrama para Armindo Monteiro, relatando uma
conversa com o embaixador da Grã-Bretanha, Salazar desabafava que os
problemas derivavam «da posição tomada pela missão inglesa: 1.º, na in-
sistência com que procuram tornar preciso tudo quanto se refere a obri-
gações nossas e impreciso o que diz respeito às obrigações inglesas [...];
3.º por fim, mudança de posição assumida pelo almirante desde o seu
regresso a Londres, pondo como condição essencial conhecer os planos
de defesa do país [...]; perguntando qual a capacidade financeira do go-
verno português para os planos de defesa, o que é matéria governativa
[...] e reconhecida a importância da defesa dos Açores e Madeira [...] pas-
sou a tê-los por interesse somente negativo.207

Apesar da reacção alérgica de Tasso de Miranda Cabral e de Salazar,
tornara-se evidente a necessidade de o país dispor de um plano efectivo
de defesa. Tasso de Miranda Cabral encarregou-se de o efectuar e de apre-
sentar aos delegados ingleses uma versão para estudo aquando do seu re-
torno à Grã-Bretanha. O que era estranho é que até fins de 1938 não
havia sido elaborado nenhum plano de campanha oficial, tendo sido
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205 Cf. IAN/TT/AOS/CLB/MMB 2, proc. 2, pasta 2, fl. 312.
206 Cf. AHM, fundo Pinto Lello, 15.ª secção, 6.ª divisão, cx. 290, n.º 53, pp. 6 e 9-15. 
207 Cf. AHDMNE, mç. 70, arm. 47, proc. 39, 1, 2.º piso, telegrama 183, de 18 de Julho

de 1938, assinado pelo ministro dos Negócios Estrangeiros [Oliveira Salazar], fl. 182.
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apenas apresentados alguns estudos sobre o assunto. É assim que em
meados de 1938 são elaboradas as bases para um esboço do plano geral
de defesa da metrópole, redigidas pelo subchefe do Estado-Maior do
Exército, Tasso de Miranda Cabral.208

O plano segue, nas suas linhas básicas, os projectos de defesa já apresen-
tados por Miranda Cabral desde os princípios dos anos 30 e corporizados
de forma mais profunda na sua obra Conferências de Estratégia. Tal como
acontecia com a obra referida, o território metropolitano nacional é dividido
em seis teatros de operações: Norte do Douro, Beira Alta, Beira Baixa, Alen-
tejo, Algarve e teatro estremenho, sendo preconizada para a defesa do país
a modalidade de defesa avançada apoiada na defensiva de posição, sendo
posta de parte a defesa concentrada (ou defesa recuada) e a defensiva de re-
tirada. A mobilização do primeiro escalão da reserva (exército de cobertura)
deveria estar terminada ao quinto dia após a convocação, fazendo-se a mo-
bilização e concentração do segundo e do terceiro escalões nos quinze a
trinta dias subsequentes. O plano era igualmente composto por quatro pla-
nos parcelares: o da defesa terrestre, o da defesa marítima, o da defesa anti-
aérea e o da defesa costeira.209

Este esquisso de plano fora antecedido por um esboço do plano geral
de defesa do país datado de 20 de Julho de 1938, burilado também pela
equipa de Tasso de Miranda Cabral, e que, como o esboço anterior, se-
guia, nas suas linhas, as ideias defendidas nas Conferências de Estratégia.
A data aposta ao documento é posterior à conversa com o coronel Daly. 
O plano segue as directrizes gerais já observadas para o esboço de plano
de defesa e considera que a defesa deve sustentar-se numa força de 5 cor-
pos de exército, 18 divisões, 5 brigadas de cavalaria e 10 batalhões de ca-
çadores. Cada um dos três escalões de mobilização seria composto por
6 divisões. Só os batalhões de caçadores estariam completos a 100%.
Como se pode deduzir, o plano preconizava a defesa avançada e a de-
fensiva de posição. Finalmente, o plano de defesa do país descrevia com
algum pormenor as diversas posições de cobertura e de defesa a sustentar
com os efectivos apresentados. 210
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208 Cf. IAN/TT/AOS/CLB/MMB 1, proc. 2, pasta 2/1, «Bases em que deve ser ela-
borado o esboço do plano geral de defesa da metrópole», datado de 25 de Julho de 1938.
Não deixará de ser notado que o plano é posterior ao pedido do coronel Daly. Os mais
perspicazes diriam que um plano militar, mesmo um esboço, não se faria num mês. Con-
virá notar que este esboço mais não é do que uma cópia dos estudos que Tasso de Mi-
randa Cabral vinha apresentando desde os inícios dos anos 30. Assim, a data ganha muito
mais significado.

209 Cf. IAN/TT/AOS/CLB/MMB 1, proc. 1, pastas 2/1, anexo 7, fls. 524-526.
210 Ibid., fls. 531-535.

02 Política de Defesa Cap. 2:Layout 1  1/25/10  11:05 AM  Page 138



A era das grandes reformas (1930-1939)

Os planos terminavam com a apresentação de um plano mínimo de de-
fesa do país, que voltava a definir 6 teatros de operações no território me-
tropolitano e a considerar 4 planos parcelares de defesa, a terrestre, a marí-
tima, a antiaérea e a costeira. O plano mínimo considera, contudo, apenas
3 teatros de operações, a Beira Alta, a Beira Baixa e o Alentejo, por serem
os que se relacionam com as linhas de operações e com as vias de penetra-
ção em direcção a Lisboa. Assim, projecta-se mobilizar apenas as 5 divisões
de cobertura resultantes das 4 regiões militares mais o Governo Militar de
Lisboa, às quais se deveriam adicionar pelos menos mais 4 divisões resul-
tantes da mobilização parcial do segundo escalão da reserva (utilizando os
elementos licenciados). Conserva-se, não obstante, o objectivo de uma de-
fesa avançada suportada numa defensiva de posição. A mobilização e con-
centração das divisões com vista à cobertura, 9 grandes unidades, seria efec-
tuada entre os primeiros cinco a dez dias posteriores à convocação. 211

Todos os planos, sem excepção, salientavam a necessidade da existência
de uma aeronáutica que fosse suficientemente poderosa para inibir a acção
da aviação adversária e que assegurasse a protecção aérea da mobilização e
da concentração do Exército português.212 De modo implícito, idealizava-
-se uma defesa militar alicerçada na maior mobilização possível da popula-
ção portuguesa. Refira-se, por fim, que, de todos os planos, foi o último —
o plano mínimo — aquele que foi enviado aos britânicos, o que reflecte tal-
vez a consciência por parte de Tasso de Miranda Cabral e dos militares por-
tugueses das profundas debilidades estratégicas e logísticas em que assentava
o «esboço» do plano de defesa. Este último plano seria de facto discutido
entre a MMI e a MMP em Novembro e Dezembro de 1938, na segunda
estada da Missão Inglesa em Portugal. Os seus resultados seriam inconclu-
sivos, mas denotavam, por parte dos oficiais britânicos, profundas dúvidas
quanto aos planos portugueses de defesa do território metropolitano.

Os técnicos britânicos, escudados nas apreciações do seu Estado-
-Maior, consideraram que, em primeiro lugar, o Exército português devia
ter em conta apenas as unidades existentes, ou seja, de acordo com os
dados portugueses, as 5 divisões do primeiro escalão da cobertura, visto
as outras 4 não existirem.213 Ora, com 5 divisões parecia-lhes, no mínimo,
complicado assegurar uma defesa avançada, mesmo suportada por obras
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211 Cf. IAN/TT/AOS/CLB/MMB 1, proc. 1, pastas 2/1, anexos 8/9, fls. 558-562.
212 Cf. IAN/TT/AOS/CLB/MMB 1, proc. 1, pastas 2/1, anexos 7 e 8/9, fls. 525, 532-

-533 e 567-568.
213 Cf. AHM, fundo Pinto Lello, 15.ª divisão, 6.ª sessão, cx. 290, n.º 54, «Relatório do

chefe da missão, general Tasso de Miranda Cabral, relativo à segunda visita da Missão
Militar Inglesa a Portugal».  
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de fortificação, pelo que repuseram na mesa a ideia de uma defesa re-
cuada, visando cobrir apenas Lisboa 214 e propondo ainda que as aproxi-
mações à capital fossem fortificadas para aumentar as possibilidades da
defesa.215 Na verdade, os britânicos tinham sérias dúvidas quanto às pos-
sibilidades de defesa militar integral do continente (tendo em conta os
meios existentes na ordem de batalha portuguesa). Em conversa com o
embaixador Armindo Monteiro, aquando de uma visita informal à Em-
baixada de Portugal, o almirante Woodhouse manifestara a perspectiva
que tinha da força militar portuguesa. Referindo-se à parada do 28 de
Maio, afirmou que viu um exército com armamento extremamente
pobre, com poucos canhões e um tank, a despeito de um público entu-
siasta, que aplaudia as unidades que passavam aprumadas. Observava
igualmente que em Portugal não se fazia a mínima ideia do dispêndio fi-
nanceiro que representava um «bom pequeno exército».216

Tasso, concordando aqui e ali com alguns aspectos da crítica efectuada
pela MMI, manteve a sua visão, considerando-a decisiva em termos na-
cionais. A defesa avançada impunha-se como uma questão de honra e
de necessidade nacional, tanto mais que a defesa recuada dificultava e
punha em causa o potenciamento dos recursos a mobilizar na totalidade
da nação. As conversações crisparam-se quando os britânicos se recusa-
ram a definir claramente qual a atitude que teriam e que meios poriam
à disposição dos portugueses caso estes fossem atacados. De facto, já an-
teriormente os membros da MMP tinham ficado incomodados com a
afirmação dos seus homólogos britânicos de que só poderiam começar
o rearmamento português a partir de 1940. Na fase final da missão dos
militares britânicos foram feitas algumas inspecções à zona de Torres Ve-
dras e, pelos pedidos ingleses, Tasso de Miranda Cabral teria ficado con-
vencido de que, em caso de apoio inglês, este corresponderia numa pri-
meira fase ao envio de 4 divisões. 217
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214 Ibid., pp. 7, 9, 10 e 12. É neste contexto que é referida a questão da defesa da posição
avançada em Estremoz. Os britânicos acham-na demasiado avançada, ao que Tasso de
Miranda Cabral atalha que depois do abandono desta praticamente não havia mais ne-
nhuma posição decente para montar a defesa senão muito próximo de Lisboa, o que
não era aconselhável. Tasso não deixa de considerar que a proposta britânica, ao não in-
cluir a zona de concentração de Évora-Arraiolos-Montemor, revelava que o Estado-Maior
britânico «era supinamente ignorante em questões de estratégia».

215 Ibid., p. 14.
216 Cf. AHDMNE, mç. 70, arm. 47, proc. 39, 1, 2.º piso, fl. 214-A, documento dacti-

lografado emanado da Embaixada de Portugal em Londres, assinado por Armindo Mon-
teiro e datado de 4 de Novembro de 1938. 

217 Cf. AHM, fundo Pinto Lello, 15.ª divisão, 6.ª secção, cx. 254, n.º 54, pp. 6-7, 17 e 31.

02 Política de Defesa Cap. 2:Layout 1  1/25/10  11:05 AM  Page 140



A era das grandes reformas (1930-1939)

A MMI prolongara-se por quase um ano e, no final, tinham ficado
por resolver mais questões do que aquelas que tinham tido resposta.
Tasso de Miranda Cabral e parte da equipa da MMP tinham-se demons-
trado particularmente desconfiados das intenções da MMI e dos objec-
tivos ingleses. Numa primeira fase, os militares portugueses tinham re-
jeitado o prisma inglês da defesa recuada, considerando que essa defesa
só servia os interesses britânicos e não os nacionais. Não se tratava, como
se poderia pensar, de uma rápida dedução ideológica, de uma oposição
entre um grupo pró-germânico instalado no Exército e os britânicos. 

É verdade que Tasso de Miranda Cabral e outros membros da MMP
teriam demonstrado uma forte suspeita face à Grã-Bretanha, mas esta era
mais atávica do que se poderia imaginar e tinha muito menos a ver com
as ideologia coevas do que com a traumática experiência da Guerra Pe-
ninsular e da subordinação do exército luso à estratégia de Wellington e
dos interesses britânicos. Ora, já na altura os dirigentes portugueses ti-
nham criticado a «política de terra queimada» e o abandono do país às
mãos dos franceses para se proteger tão-só o exército inglês e Lisboa,
como base de operações suportadas pelas linhas de Torres. 218 Além disso,
Tasso era jovem quando se dera o ultimatum (nascera em 1877), com todas
as comoções que isso despertara, e isso devia igualmente motivar a sua
suspeita face aos desígnios da Grã-Bretanha. Em última análise, o que o
motivava era o prestígio do Exército e a sua recusa em subordinar-se à
força militar inglesa. Rui Ramos (1994, 38) observa que, ao longo do sé-
culo XIX, toda uma corrente intelectual de opinião, que se acentuou com
o ultimatum, acusara a Grã-Bretanha dos males sofridos pela nação nos
últimos dois séculos: o Tratado de Methuen, que liquidara a indústria, a
independência do Brasil, o enforcamento de Gomes Freire de Andrade,
entre outras coisas. Esta corrente anglofóbica era muito forte no final da
Monarquia e na I República. Era uma motivação de carácter ideológico
muito mais complexa do que uma dicotomização simples entre fascistas,
ou pró-fascistas, e pró-democratas. Justamente, segundo Mendo Castro
Henriques e Rosas Leitão (2001, 85), havia uma forte anglofobia no corpo
do Estado-Maior durante e após a Grande Guerra.

Esta situação não seria de todo desfavorável a Salazar. Já vimos que
este receara a presença da MMI em Portugal, provavelmente pelos efeitos
que poderia ter no equilíbrio político-militar interno do regime. A des-
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218 A obra que melhor analisa de forma global o ponto de vista português sobre as
guerras peninsulares é da autoria de J. J. Teixeira Botelho (1915). Sobre o assunto referido,
v. pp. 330-331.
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confiança de Tasso de Miranda Cabral e dos negociadores portugueses
face aos ingleses não poderia deixar de ser vista com interesse e talvez até
apoiada por Salazar. A atitude dos militares portugueses nas conversa-
ções, dando, ainda assim, um sinal de boa vontade e de desejo de manu-
tenção da aliança, significava uma afirmação da vontade de uma maior
independência e de autonomia política e estratégica face à Grã-Bretanha,
ou seja, a conservação da aliança, conquanto esta também servisse os in-
teresses portugueses.

Contudo, foi de certo modo neste ponto que as coisas falharam. Os
interesses estratégicos de Portugal e da Grã-Bretanha eram distintos no
que se refere à defesa do continente. Para os militares portugueses era
imprescindível que se assegurasse a defesa avançada na fronteira, pelo
que era indispensável que o aliado garantisse o armamento das forças
lusas ou a substituição das unidades que não pudessem ser constituídas
em Portugal por outras oriundas das ilhas britânicas. Os membros da
MMI não só não podiam garantir um rearmamento de tão vasta dimen-
são, como não tinham interesse e desconsideravam mesmo o ponto de
vista subjacente ao planeamento militar português. Assim, apenas houve
acordos em questões menos cruciais, como a defesa do porto de Lisboa
e a possibilidade de intercâmbio de missões militares de estudo entre os
dois países, ficando no ar a ideia de algum apoio de forças de terra, de
acordo com as circunstâncias. O apoio automático britânico consistiria
apenas naquele que a Royal Navy e a Royal Air Force pudessem na altura
fornecer. 219

De igual modo, as conversações da secção naval, se bem que mais ami-
gáveis, não deixaram de reflectir a desconfiança portuguesa face aos ob-
jectivos e pretensões da Grã-Bretanha, assim como as habituais queixas
sobre a falta de vontade dos britânicos para reequiparem as Forças Ar-
madas de Portugal, em particular a Armada. Segundo o relator do rela-
tório das conversações, Botelho de Sousa, as pretensões da Grã-Bretanha
centravam-se na defesa do porto de Lisboa e das ilhas dos Açores, desva-
lorizando a importância da ligação da metrópole às colónias. De facto,
segundo o relator, os britânicos consideraram que os limitados recursos
navais portugueses não deviam ser dispersos por muitas posições, mas
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219 Sobre as conclusões e acordos definidos pela MMI e a pela MMP, v. a parte final
do relatório de Tasso de Miranda Cabral datado de 31 de janeiro de 1939. Cf. AHM,
fundo Pinto Lello, 15.ª divisão, 6.ª secção, cx. 290, n.º 54, pp. 37-38. Tasso de Miranda
Cabral lamentava-se porque, ficando os assuntos pendentes a cargo dos adidos militares,
o coronel Fenton não tinha possibilidades ou conhecimentos suficientes para lidar com
as questões navais, aéreas e terrestres. 
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concentrados na defesa do porto de Lisboa. E avisavam da importância
de se dispor de draga-minas, algo desconsiderado nos planos de defesa
da Armada. Botelho de Sousa acabou por responder que se faria como
na Grande Guerra, utilizando-se para o efeito barcos da pesca do arrasto. 

Esta tensão derivava, tal como acontecera com a secção militar, da
pouca disponibilidade britânica para ser magnânima no reapretecha-
mento da Armada portuguesa. Os portugueses pretendiam que fossem
analisadas as necessidades navais nacionais, no contexto da defesa de Por-
tugal e do seu império, e depois decidido por via política até onde podia
a Grã-Bretanha apoiar o rearmamento português. Pelo contrário, para
grande escândalo de Botelho de Sousa, os britânicos passavam o tempo
a questionar até quanto podiam os portugueses despender no seu rear-
mamento. Os britânicos pretendiam que os portugueses definissem um
conjunto de prioridades face aos seus escassos recursos e realçavam a
mais-valia do porto de Lisboa. Ora, as disponibilidades financeiras por-
tuguesas, já se observou, eram limitadas e, como tal, as possibilidades de
um acordo lato entre as duas missões reduziram-se consideravelmente.
Assim, por exemplo, a questão da defesa das linhas de comunicações
entre Portugal e as suas colónias era deixada ao domínio dos oceanos
(garantido pela Royal Navy). Ficou apenas acordado como plausível o
apoio técnico britânico à defesa do porto de Lisboa, assim como a pos-
sibilidade de fornecimento de draga-minas e de redes anti-submarinas.
Quanto aos Açores, a indecisão da Missão Militar Inglesa sobre qual a
melhor posição para fortificar e instalar uma base naval, se em Ponta Del-
gada ou na Horta, dificultou também qualquer decisão. Neste último
caso poder-se-ia tratar de uma forma de a MMI não se comprometer
com a defesa das ilhas açorianas. Não deixava, por isso, Botelho de Sousa
de lastimar o crasso erro estratégico dos britânicos ao subestimarem as
posições portuguesas. 220

Em suma, após quase um ano de negociações, a questão do apoio in-
glês à reorganização e rearmamento das Forças Armadas portuguesas es-
tava praticamente como no início. A Grã-Bretanha, rearmando-se e reor-
ganizando-se aceleradamente para enfrentar um conflito iminente, não
dispunha de recursos ou meios para apetrechar ao mesmo tempo as for-
ças portuguesas, nem estas eram a sua prioridade, pelo que apenas ga-
rantiria o reequipamento do porto de Lisboa em termos de defesa costeira
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220 Cf. IAN/TT/AOS/CLB/MMB 2, proc. 2, pasta 2, fls. 58-73, «Actas da secção naval
das Missões Militares Portuguesa e Inglesa», apensas ao segundo relatório do capitão-de-
-mar-e-guerra A. Botelho de Sousa, datadas de 17 de Dezembro de 1938. 
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e antiaérea. A questão da efectiva reorganização e rearmamento da força
militar portuguesa 221 estava, assim, entregue às suas possibilidades. Como
que a configurar o real fracasso das conversações, Lisboa assumiu em
princípios de 1939 o desmantelamento da MMP, deixando como único
interlocutor dos adidos militares britânicos o subchefe do EME, Tasso
de Miranda Cabral. 222

Os imbróglios do Comando Supremo Militar 
e a reorganização do Exército

Em Julho de 1938, no meio das negociações com a MMI, o major-ge-
neral do Exército escreve a Salazar enquanto ministro da Guerra. Júlio
de Morais Sarmento começa por ressalvar as condições excepcionais exis-
tentes para a consecução de uma política de defesa efectiva, visto com-
binarem-se na mesma pessoa a pasta das Finanças e a Presidência do Con-
selho. O autor salienta, subsequentemente, que não se podia deixar de
ter em conta a possibilidade de guerra e que só era neutro quem podia e
quem tivesse força para o ser. Considera, de seguida, que toda a organi-
zação militar corresponde a um ponto de vista político, pelo que, no
contexto em que se iam desenvolvendo os enfrentamentos entre as po-
tências europeias, era necessário que o país se preparasse para a guerra. 

A partir destas premissas, Júlio de Morais Sarmento dedica o resto do
texto a relembrar ao ministro da Guerra a importância geoestratégica de
alguns pontos do país, nomeadamente a excepcional importância do
porto de Lisboa e as dificuldades da sua defesa face aos novos meios rá-
pidos, o avião e o carro. Aponta então para as dificuldades em defender
a totalidade do território metropolitano, no qual, devido à sua escassa
profundidade, a ruptura de uma pequena parte da frente poderia signifi-
car o colapso de toda a defesa e a impossibilidade de salvaguardar Lisboa.
Termina considerando que todo o plano de defesa ou de operações devia
ter em conta o apoio que a Grã-Bretanha poderia prestar. Muito embora
reconheça que o «espírito britânico» era avesso a grandes comprometi-
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221 O rearmamento do exército e da força-aérea da Grã-Bretanha foi tardio, só se ini-
ciando de facto por volta de 1937-1938. Sofreu ainda complicações adicionais devido à
introdução de novo material e por causa do objectivo da total motorização da força ter-
restre. 

222 Cf. AHDMNE, mç. 70, arm. 47, proc. 39, 1, 2.º piso, memorial datado de 1 de Fe-
vereiro de 1939, resposta ao aide-memóire britânico de 24 de Janeiro de 1939, através do
qual se pretendia que os adidos militares ingleses mantivessem contacto com a MMP
com vista a dar resposta a questões deixadas em aberto pelo almirante Woodhouse.

02 Política de Defesa Cap. 2:Layout 1  1/25/10  11:05 AM  Page 144



A era das grandes reformas (1930-1939)

mentos, considerava que, se a necessidade surgisse, esse respaldo não nos
seria negado.223 Apela então para que se iniciem estudos para a consecu-
ção do plano de guerra, que de forma mais apropriada deveria ser deno-
minado «plano de defesa», trabalho caracterizado pela sua «lentidão e
passos oscilantes», visto faltar-lhe a orientação basilar prestada por uma
política militar, que então apenas se começara a esboçar.

Como já se referiu, em meados de 1938 viveram-se momentos de
grande tensão e de crise político-estratégica à medida que se acentuava a
crise checoslovaca e se caminhava para os encontros de Munique. Em
Portugal, essa situação também era vista com alarme, na medida em que
havia o risco de pôr Lisboa contra Burgos, quando era do interesse de
ambos os regimes conservarem boas relações e apoiarem-se mutuamente
na Península Ibérica. O alarme de Júlio de Morais Sarmento era justifi-
cado, mas não muito conveniente, porque para o major-general a questão
posta tinha outro alvo e outros objectivos. Ele julgava aproveitar uma ja-
nela de oportunidade para se afirmar como actor decisivo da reorganiza-
ção militar.

O major-general do Exército brandia a sua pena contra o excessivo
protagonismo de Tasso de Miranda Cabral. Note-se que esta missiva
surge no interlúdio entre os pedidos britânicos para conhecer os planos
de defesa e a sua formulação rápida por Tasso de Miranda Cabral, com
base no ponto de vista defendido na sua obra Conferências de Estratégia e
noutros planos efectuados nos inícios dos anos 30. Além disso, era Tasso
que liderava a secção da MMP que lidava com as questões militares e
tinha acesso privilegiado ao subsecretário da Guerra, Santos Costa. Júlio
de Morais Sarmento devia sentir-se completamente ultrapassado, apesar
de dever ser ele, como superior hierárquico de Tasso de Miranda Cabral,
a supervisionar os conversações e os planos de defesa. Júlio de Morais
Sarmento 224 fazia efectivamente notar ao ministro que lhe cabia a ele,
na vertente militar, a palavra definitiva sobre os planos a seguir e acenava
com uma visão mais próxima da dos ingleses. 

Júlio de Morais Sarmento teria consciência de que Salazar se batera,
sem sucesso, por uma força militar mais pequena do que aquela a que
acabara por corresponder a Lei n.º 1961, visando a longo prazo a mobi-
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223 Cf. IAN/TT/AOS/CLB/MMB 2, proc. 3, pasta 1, ponto 1, doc. CSE, n.º 600,
4/49, fls. 370-376, doc. assinado por Júlio de Morais Sarmento, datado de 12 de Julho de
1938.  

224 Cf. IAN/TT/AOS/CLB/MMB 2, proc. 3, pasta 1, ponto 1, doc do CSE , n.º 600,
4/49, fls. 378-379, datado de 12 de Julho de 1938 e  assinado por Júlio de Morais Sar-
mento. Esta parte foi quase toda sublinhada por Salazar. 
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lização de um grande exército com várias divisões. Observe-se que o pró-
prio major-general, em documentos emanados do CSE, nomeadamente
nas visões sobre a organização militar de 4 de Maio de 1936, tinha de-
fendido uma grande força militar terrestre de várias divisões. Se contra-
punha agora outra visão, orientada para uma defesa recuada e talvez com
menos efectivos, 225 seria para puxar Salazar para o seu lado, enfraque-
cendo a posição de Tasso de Miranda Cabral. Mas esta tentativa de atrac-
ção cai em saco roto porque, para Salazar, a posição de Tasso de Miranda
Cabral face aos ingleses era mais importante do que a de Júlio de Morais
Sarmento. 

Isto porque Morais Sarmento, ao parecer mais disposto a ouvir os con-
selhos britânicos, fazia aquilo que Salazar mais temeria, a tutoria dos con-
selheiros ingleses sobre a força militar, com a redução do espaço de gestão
de Salazar sobre esta. Ora, a resistência e a desconfiança de Tasso de Mi-
randa Cabral face aos ingleses eram a melhor garantia de que tal não su-
cederia, mesmo que os planos de vice-chefe do Estado-Maior do Exército
deixassem algo a desejar. Mas isto significava também que Salazar assu-
mia a responsabilidade oficial de constituir um exército de massas, a
nação em armas que fora desde sempre o fito de Tasso de Miranda Ca-
bral. O mais provável é que, neste campo, Salazar deixasse que as reali-
dades resolvessem a questão, conquanto não houvesse terceiros a influen-
ciar a gestão da coisa militar.

Salazar não teria dado grande resposta a esta missiva de Júlio de Morais
Sarmento, que em Agosto de 1938 volta a escrever ao ministro da Guerra
com intenção de continuar a sua pedagogia político-estratégica. Nesta
nova missiva, as críticas directas ao EME são mais evidentes. O major-
-general começa por referir que os autores e a história da Grande Guerra
são concordantes ao afirmar que a direcção da guerra compete ao governo,
assistido por altas patentes do Exército e da Armada. Assim sendo, o plano
de guerra ou o plano geral de defesa são da exclusiva responsabilidade do
governo. Estes planos definem a missão a desempenhar pela força militar,
em suma, o objectivo da guerra, o qual permite, por sua vez, definir a or-
ganização, o armamento e a estratégia a aplicar. Aos militares compete a
direcção das operações militares que decorrem do plano geral de opera-
ções, efectuado pelo EME, expressão prática do plano de guerra.
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225 Contudo, na reunião do Conselho Superior Militar de 2 de Maio de 1938, Júlio
de Morais Sarmento salientara com veemência que as 4 divisões não garantiam minima-
mente a cobertura da fronteira e a defesa das bases navais de Portugal (cf.
IAN/TT/AOS/CO/PC 8A, pasta 6, fl. 245. Isto demonstra também que Júlio de Morais
Sarmento tinha uma perspectiva mais crítica sobre as possibilidades reais do Exército).
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Decorre daqui a crítica do major-general do Exército ao EME. Este, ul-
trapassando a sua função, definira o plano geral de operações sem o su-
porte ou definição da missão da defesa/guerra, ou seja, de um plano geral
de defesa, pelo que gerara o efeito de querer responder a todas as contin-
gências, o que ultrapassava as possibilidades dos recursos reais do país.
Assim, urgia que o governo definisse, de acordo com a sua política militar,
um plano de guerra sobre o qual o EME pudesse trabalhar. Terminava
Júlio de Morais Sarmento por fazer algumas considerações sobre a defesa
de Portugal continental, realçando que a defesa integral do país não estava
em absoluto ligada ao solo, havendo exemplos de países que, invadidos
na sua quase totalidade, souberam reagir e reapossar-se do seu território.
Relembrava ainda que nem todo o espaço nacional tinha o mesmo valor
e que, na impossibilidade de o defender na totalidade, importava avaliar
a importância relativa de cada parcela. No caso português afigurava-se-lhe
que Lisboa era um ponto vital que urgia proteger, tanto mais que os re-
cursos existentes não permitiriam uma defesa eficaz da fronteira. De facto,
parecia-lhe uma utopia defender todo o território nacional, dado o estado
dos meios de guerra existentes. O Exército, tal como se encontrava orga-
nizado, não se podia envolver em acções de grande envergadura no início
da campanha, sendo preferível uma atitude defensiva estática, contando
com um reforço aéreo britânico e, em caso de violação da fronteira na-
cional, com a chegada num prazo de 72 horas dos primeiros reforços mi-
litares terrestres. Imprescindível seria também a cedência de todo o mate-
rial julgado indispensável para o armamento das reservas. 226 Júlio de
Morais Sarmento propunha ainda uma defesa concentrada em redor da
capital, com forças de retardamento na fronteira. 227

O major-general do Exército reforçava, assim, as suas críticas ao EME
e à sua excessiva autonomia no planeamento da defesa e da força militar,
não deixando de interpelar o governo, que, na sua óptica, não dava di-
rectivas nem definia o objectivo da política e da força militar nem insti-
tuía o plano geral de guerra ou de defesa que servisse de base ao trabalho
dos organismos técnicos do Exército. Esta interpelação levava o referido
major-general a questionar o prisma de defesa integral do território na-
cional e as premissas em que ele assentava, revelando, por fim, a total
inaptidão da força militar existente para tão difícil missão. Por detrás das
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226 Cf. IAN/TT/AOS/CLB/MMB 2, proc. 3, pasta 1, ponto 3, doc. 633, 4/49, docu-
mento emanado do CSE, assinado por Júlio Morais de Sarmento e datado de 2 de Agosto
de 1938.

227 Cf. IAN/TT/AOS/CLB/MMB 2, proc. 3, pasta 1, ponto 2. 
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críticas de Júlio de Morais Sarmento havia, contudo, a recusa em deixar
ao EME e a Tasso de Miranda Cabral o protagonismo da reorganização
militar,228 cujos planos de defesa considerava inviáveis, propondo, em
alternativa, uma modalidade estratégica de defesa da metrópole, mais
próxima das ideias que a MMI tinha sobre o assunto. 

Em suma, o major-general do Exército afastava-se do ponto de vista
que o CSE defendera em 1936 229 nas suas directivas e aproximava-se da
visão apresentada pela MMI em 1938. Duas hipóteses poderão explicar
esta deriva em relação a 1936. Ou Júlio de Morais Sarmento se aproxi-
mava das propostas inglesas por reconhecer o excesso das suas posições
de 1936 e assumia como visão de fundo a ideia de uma pequena força e
de uma defesa concentrada, ou utilizava a perspectiva inglesa para vul-
nerabilizar a posição de Tasso de Miranda Cabral e transferir o papel cen-
tral da organização do Exército e do planeamento da estratégia militar
do EME para a sua majoria-general. Esta segunda hipótese parece mais
plausível, dado que o próprio major-general do Exército continuava a
advogar que fossem os britânicos a rearmar as forças de reserva (apesar
de ambas as visões apresentadas poderem ser complementares). Sucede
que a sua postura mais pró-britânica o devia afastar do seu objectivo,
visto não ser do interesse de Salazar partilhar a gestão da coisa militar, e
muito menos com os técnicos britânicos. 

Na realidade, a atitude de Júlio de Morais Sarmento teria incomodado
o ministro da Guerra, que demora algum tempo a responder às suas mis-
sivas e, quando o faz, não deixa de lhe lembrar a sua posição hierarqui-
camente inferior. Mas, mais importante, Salazar não abandona a sua pre-
ferência pela visão estratégica de Tasso de Miranda Cabral. 

A resposta do ministro da Guerra 230 começa por considerar três pos-
sibilidades de conflito: guerra de coligação (faltando definir as modali-
dades de intervenção); guerra nas colónias (com duas hipóteses, ameaça
não visível dos vizinhos ou intervenção exterior condicionada pela Grã-
-Bretanha); guerra na Península Ibérica. Considera-se então que, dada a
supremacia naval da Grã-Bretanha, a ameaça espanhola seria o risco
maior a ter em conta. Em função da evolução verificada desde 1935, todo
o perigo emergia agora da pressão continental dependente do desfecho
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228 Relembre-se que os planos de Tasso de Miranda Cabral foram apresentados em
fins de Julho de 1938, mais precisamente a 20 e a 24. 

229 Relembre-se também 1926. Nessa época, o plano por si assinado exigia a defesa
avançada como a forma moderna de defesa militar nacional. 

230 É, provavelmente, este texto que Tasso de Miranda Cabral denominaria em 1942
«Plano 39».
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da Guerra Civil Espanhola. De acordo com essa possibilidade, considera
o governo que cabia ao Exército defender a integridade da soberania na-
cional, a sua missão normal, tendo, contudo, a missão mínima de defen-
der parcelas do território, muito em especial as cidades de Lisboa e do
Porto, bem como as comunicações entre elas. Nesse sentido, estava pro-
vendo esforços para o rearmamento e mobilização da força necessária,
considerando que no espaço de três anos, no máximo, o reequipamento
da artilharia estaria completo, esperando a complementaridade do apoio
inglês para assegurar a pervivência do dualismo peninsular na tradição
da geopolítica britânica. 231

O que o governo afirma é o interesse em sustentar uma defesa integral
do território nacional, uma missão máxima, que exigia também máximos
recursos. Mas ele opta, igualmente, pela perspectiva de Tasso de Miranda
Cabral contra a de Júlio de Morais Sarmento e, em última análise, pelo
ponto de vista da autonomia da força militar face aos técnicos ingleses.

Não há, no fundo — e essa é a hipótese aqui apresentada —, uma po-
lítica de defesa militar que tenha como único objectivo uma defesa real
do país sem forte apoio exterior, fosse qual fosse o caminho escolhido.
Esta estaria também subordinada a outros interesses: à lógica política de
defesa do regime e a uma política de defesa que garantisse a mínima su-
bordinação da força militar aos interesses político-estratégicos externos,
neste caso, da Grã-Bretanha. Pelo que a decisão de Salazar foi a de apoiar
a posição de Tasso de Miranda Cabral, apesar de o ditador ter talvez cons-
ciência das possibilidades reais e das dificuldades de consecução do
grande projecto. Mas sobre o projecto de Salazar vogamos ainda no
campo bem vasto das hipóteses. A documentação não releva de forma
evidente o que o ditador pensaria do projecto de reforma do Exército.
Projecto que era acalentado também por Santos Costa, que tinha da
guerra futura e da arquitectura do Exército uma visão similar à de Tasso
de Miranda Cabral. Não obstante, Salazar, ao considerar que a principal
ameaça provinha de Espanha, confirmava e acentuava a dimensão con-
tinental da estratégia militar lusa e a definitiva preponderância do Exér-
cito na política de defesa militar nacional. A assumpção do projecto con-
tinentalista de defesa reflectia, por seu turno, também a vontade de
Salazar (e de Santos Costa) em autonomizar o mais possível a política
de defesa nacional da dependência do apoio da Grã-Bretanha, aumen-
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231 Cf. IAN/TT/AOS/CLB/MMB 2, proc. 3, pasta 1, ponto 5, «Projecto de plano de
guerra para a hipótese de conflito armado entre Portugal e a Espanha», datado de 3 de
Novembro de 1938.
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tando a sua capacidade para assegurar a neutralidade portuguesa, refor-
çando-lhe a capacidade de resistir a uma invasão espanhola em caso de
guerra na Europa central. É deveras provável que Salazar desconfiasse,
de algum modo, da habilidade dos altos comandos militares para pôr
em prática um projecto militar que lhe pareceria demasiado ambicioso.
Mas, por sua vez, este era aquele que asseguraria a Portugal alguma cre-
dibilidade dissuasiva. A visão de Salazar e a do Exército não podem ser
analisadas de uma forma monolítica. No contexto de uma ambiência
agónica, os projectos de ambos teriam de se readaptar ao sabor da con-
juntura internacional. Não me parece, todavia, que se possa resumir a
questão da defesa nacional à questão militar, assaz central para o Estado
Novo. Os militares detinham a chave do poder através das armas. Na
óptica de Salazar, uma óptica clássica na análise das relações internacio-
nais, demarcada pela clara definição entre a soberania interna e externa
e pela fulcralidade na política exterior da diplomacia e das Forças Arma-
das, a política de defesa deveria assegurar a máxima liberdade de acção
possível que um pequeno país como Portugal poderia ter no sistema de
poder global. E neste processo de reapetrechamento da defesa nacional
os militares deveriam retornar aos quartéis e à sua função essencial, a uti-
lização das armas em nome da nação. Não deixa de ser sintomático que
Franco Nogueira, de forma amiudada, sublinhe que a política de neutra-
lidade de Salazar foi favorecida pelas finanças sãs e pelo robustecimento
das Forças Armadas, reflectindo, provavelmente, a visão que o presidente
do Conselho tinha da sua acção como estadista e do que julgara ter con-
seguido na Segunda Guerra Mundial (Nogueira 2000, 300 e 302).

Talvez se julgasse, de igual modo, que haveria tempo para consumar
o grande desígnio militar e dar uma forte credibilidade bélica interna e
externa a Portugal. Repare-se que, apesar do incremento da pressão con-
tinental, o país não estava em guerra e, principalmente, em Espanha
triunfaria aquele que Portugal ajudara a vencer. A idealização de um
grande desígnio de rearmamento interrompido pela guerra não aconteceu
só em Portugal. Em 1935, Hitler optou pela construção de uma grande
armada de alto mar, com 6 couraçados e supercouraçados e 8 porta-
-aviões, em detrimento de uma força mais ligeira, assente em submarinos
e navios de menor porte. Como a guerra começou em 1939, mais cedo
do que o previsto, a Kriegsmarine não dispunha da grande armada de alto
mar nem de forças ligeiras suficientes para vergar a Grã-Bretanha com
uma guerra de corso aero-submarina (Black 2003, 15-20).

Por sua vez, a resposta do governo ao vice-presidente do CSE reflecte
a animosidade de Salazar em relação às críticas à política da defesa militar

A Política de Defesa Nacional, 1919-1958

150

02 Política de Defesa Cap. 2:Layout 1  1/25/10  11:05 AM  Page 150



A era das grandes reformas (1930-1939)

feitas por um subordinado. Muito provavelmente, para Salazar, Júlio de
Morais Sarmento estava a imiscuir-se em assuntos que, pela sua posição
hierárquica, não lhe diziam respeito porque derivavam e eram de exclu-
siva competência do ministro da Guerra e do presidente do Conselho
de Ministros, pondo em causa a eficiência de ambos (nos dois casos, Sa-
lazar). Não é que Salazar não ouvisse críticas. Tasso de Miranda Cabral
também as fazia, só que com uma diferença essencial em relação a Júlio
de Morais Sarmento: Tasso de Miranda Cabral apreciava criticamente
dentro dos limites técnicos da sua competência e, por conseguinte, deli-
mitava as suas observações ao contexto e à sua posição hierárquica. Pelo
contrário, Júlio de Morais Sarmento intrometia-se no patamar político,
na definição da arquitectura de forças e nas modalidades gerais da defesa
militar, assim como na metodologia que deveria ser seguida pelo poder
político na sua relação com os comandos militares. 232

Esta hipótese explica talvez o atraso do governo em responder a Júlio
de Morais Sarmento. É que o Verão de 1938 fora particularmente eferves-
cente em termos político-estratégicos internacionais, com a crise dos Su-
detas no auge  (Kissinger 1994, 311-313), pelo que não teria convido ao
governo de Lisboa clarificar a estratégia político-militar sem saber qual o
seu desfecho. Caso deflagrasse uma guerra europeia, esta poderia modificar
todo o enquadramento da Guerra Civil Espanhola, levando à afrontação
entre Portugal e o governo de Burgos. Neste caso, o apoio inglês seria es-
sencial e a subordinação militar à Grã-Bretanha total. Mas, superada a
crise, afirmada a «paz no nosso tempo» pelo primeiro-ministro britânico
Chamberlain e assegurado em definitivo o triunfo militar franquista em
Espanha,233 a afirmação da missão máxima podia ser postulada, porque
politicamente mais conveniente, mesmo que a sua consecução fosse ir-
realista. Ironicamente, em meados de 1938 planeou-se em Espanha o de-
nominado plano L (Lusitânia), combinação feita por altos comandos do
exército da moribunda República espanhola e por reviralhistas portugue-
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232 É isto que explica o facto de algumas pessoas reconhecerem na pessoa de Salazar
um homem com abertura às críticas e outras, inversamente, o verem como fechado sobre
si e avesso às observações negativas. Desde que o interlocutor não tocasse na pessoa ins-
titucional do presidente do Conselho, nem na ordem pública, Salazar escutava e era
atento às observações e às críticas [cf. Correspondência de Marcello Mathias/Oliveira Salazar
(1947-1968) (1984, 91)].

233 O próprio texto do governo não deixa de o relembrar, afirmando que não considera
plausível que com o fim da Guerra Civil Espanhola sucedesse algo semelhante ao que
acontecera em princípios do século XIX, quando as forças estrangeiras (francesas) em Es-
panha utilizaram este país como plataforma para invadir Portugal (cf. IAN/TT/AOS/
CLB/MMB 2, proc. 3, pasta 1, ponto 5, fl. 393).   
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ses. Visava o derrube de Salazar e do Estado Novo, combinando uma in-
vasão espanhola com um levantamento revolucionário popular em Por-
tugal. No estado em que se encontrava a II República espanhola, tal plano
era, na verdade, um puro onirismo (Farinha 1998b, 253-261).

Face à resposta do governo, Júlio de Morais Sarmento retoma a defesa
das suas propostas e ressalva as debilidades do projecto do governo numa
longa nota que envia ao ministro da Guerra em Julho de 1939. Morais
Sarmento começa por afirmar que o projecto do governo exigia a consu-
mação da organização e da reorientação dos comandos superiores, ma-
joria-general do Exército e direcções de armas e serviços, e o preenchi-
mento do corpo do EME, que se debatia com falta de pessoal, disperso
por múltiplos afazeres, impedindo a sua maior eficácia. O major-general
avisava também para o perigo de interferência da política na direcção das
operações militares, facto que a Grande Guerra provara ser de acuidade
fundamental ao criar a «guerra total», com a inserção de outros factores,
que não os militares, dentro da acção conflitual, e fazendo emergir a ne-
cessidade de desenvolver atempadamente uma política de guerra na qual
os chefes militares fossem auscultados sobre o grau de eficiência das for-
ças disponíveis. De uma penada, Júlio de Morais Sarmento questionava
quer as condições do EME para prover os planos indispensáveis à defesa
militar do país, quer as condições em que o governo definira a sua polí-
tica para a defesa nacional. 

Apoiado nesta crítica, Júlio de Morais Sarmento investe então sobre o
planeamento efectuado e sobre as reais condições da sua aplicabilidade.
Começa por ressalvar que um plano de defesa deve sempre ter em conta
as reais condições e circunstâncias do presente e não do futuro. Ora, nem
havia sido ainda estabelecida uma «política de guerra», nem definidas,
porque decorrendo desta, as bases da organização da nação para a guerra,
limitando-se o plano a considerar apenas as supostas possibilidades ma-
teriais. E relembra que foram as circunstâncias financeiras que limitaram
a constituição da força militar terrestre a quatro divisões e a cobertura,
composta pelos efectivos permanentes do Exército, a cerca de 25 000 a
30 000 homens, o que era uma observação certeira à discrepância das
posições do governo, por um lado, restringindo os efectivos do Exército
e, por outro, exigindo uma defesa alargada e integral do país.

Acontece que a defesa de Portugal continental é particularmente difícil
pelos motivos anteriormente expostos. Porém, o governo parece impor
a utilização da maior força militar possível de mobilizar logo na primeira
fase da guerra, muito embora as forças existentes dentro da organização
de 1937 (4 divisões desprovidas de reforços ou de qualquer auxílio) de
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pouco servissem na primeira fase da campanha, dada a enorme extensão
de território a defender e a falta de profundidade do país. 234 O texto ter-
minava com um croquis da autoria do antigo CEME Silva Bastos, onde
se definiam as forças necessárias à defesa total do território metropolitano
nacional. Eram consideradas necessárias 3 brigadas de cavalaria, 15 divi-
sões e 4 corpos de exército, muito acima do previsto na reorganização
de 1937. 235 Os efectivos exigidos estavam, contudo, abaixo dos definidos
por Tasso de Miranda Cabral nas suas Conferências de Estratégia: 18 divi-
sões e 5 brigadas de cavalaria. Concluía, por fim, Júlio de Morais Sar-
mento que, sendo fundamental para a independência de Portugal a li-
berdade dos mares e dos seus portos, e estando a defesa tão mal
guarnecida, concentrando-se em Lisboa a soberania nacional, importava
era garantir a defesa da capital.

O major-general consumava então a crítica devastadora à visão polí-
tico-estratégica que enquadrara a política de defesa militar do país, de-
monstrando a inviabilidade do projecto de defesa integral de Portugal.
E, como corolário, propunha que o EME estudasse as linhas de Santa-
rém-Rio Maior-Óbidos para uma mais eficaz cobertura de Lisboa.236 Júlio
de Morais Sarmento alertava para a inviabilidade do projecto de Tasso
de Miranda Cabral, apadrinhado por Salazar e Santos Costa. Mas, na
realidade, tal era irrelevante em situação de paz, sendo mais importante
assegurar o afastamento dos técnicos britânicos e a sua influência nas
Forças Armadas e no Exército do que, em nome da eficiência militar, re-
conhecer a necessidade de um apoio acrescido da Grã-Bretanha, com
todos os efeitos políticos que poderiam daí advir. O problema surgiu, no
entanto, em Setembro de 1939, quando a guerra geral eclodiu na Europa
e, com ela, se voltou a colocar o problema da defesa militar.

Salazar, contudo, esperou que as coisas não corressem mal. A guerra
civil terminara em Espanha e Portugal negociara com o novo governo
espanhol, após consultas à Grã-Bretanha, um tratado de amizade e não
agressão. Para a Grã-Bretanha, o tratado tinha a função imprescindível
de neutralizar a Espanha em caso de guerra. 237 Esta decorria, por en-
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234 Cf. IAN/TT/AOS/CLB/MMB 2, proc. 3, pasta 1, ponto 10, nota 317.
235 V. croquis anexo.
236 V. a resposta do EME e do CEME Tasso de Miranda Cabral em AHM, 1.ª divisão,

38.ª secção, cx. 66, n.º 5, «Nota confidencial n.º 218/C», datada de 30 de Novembro de
1939, dirigida ao major-general do Exército e ao CSE. 

237 Cf. António Telo (1987, 38-44), César Oliveira (1995, 53-55), Fernando Rosas (1988,
107-120). Uma perspectiva espanhola pode encontrar-se em Manuel Espada Burgos (1988,
100) e em Juan Carlos Jiménez Redondo (1996, 38-40).  
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quanto, na Europa central e podia ser que jamais daí se expandisse, o
que tornaria menos premente o problema da defesa militar do território
continental. É certo que teriam de ser reforçadas algumas posições por-
tuguesas, mas os meios existentes, dada a baixa intensidade das ameaças,
eram perfeitamente adequados. Franco Nogueira (2000, 272) justifica a
posteriori este optimismo e a eficácia das medidas de reforma militar, di-
zendo que em 1939 bastava ripostar a um golpe de mão, para o qual na
verdade, havia meios suficientes. Por fim, a afirmação da neutralidade,
muito conveniente à Grã-Bretanha, era não só um utilíssimo serviço de
contenção da Espanha, como reforçava a defesa do país, ao afastar o es-
pectro da guerra. Este desejo de conservar o país em paz era enfatica-
mente afirmado na nota de Salazar de 1 de Setembro, ao afirmar que «o
governo considerarará como mais alto serviço [...] poder manter a paz
para o povo português.» 238 Era deixar que as coisas corressem e esperar
que a guerra nunca ultrapassasse o Norte da França, relembrando a ex-
periência da Grande Guerra, ou que tudo terminasse num acordo político
geral (Telo 1987, 117-130).

Esta esperança não impediu uma pequena reorganização do Exército
em Outubro de 1939 com vista a dar-lhe uma maior operacionalidade
em caso de invasão estrangeira. Assim, era constituída uma divisão (artigo
2, 1.º) em cada uma das regiões militares. Eram as 1.ª e 2.ª brigadas de
cavalaria sediadas em Elvas (artigo 2, 2.º). Era o denominado comando
de defesa marítima de Lisboa, o serviço responsável pela defesa costeira
do Tejo (artigo 2, 3.º). Os regimentos de infantaria 6, 8, 9 e 13 e os bata-
lhões 3, 7, 9 e 10 seriam especialmente organizados para operações em
montanha (artigo 3). 239 Tasso de Miranda Cabral ascendia ao posto de
chefe do Estado-Maior igualmente em 28 de Outubro de 1939. 240

O choque não viria, contudo, em Setembro de 1939. Seria necessário
esperar por Junho de 1940.
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238 Cf. Oliveira Salazar, Discursos e Notas Políticas (1938-1943), Coimbra, 3.º vol., p. 174. 
239 Cf. Ministério da Guerra e Ministério do Exército, Ordens do Exército, 1.ª série,

(1939, n.º 7, 182). 
240 Cf. Ministério da Guerra e Ministério do Exército, Ordens do Exército, 2.ª série,

(1939, n.º 14, 697). 
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Capítulo 3

Os rendimentos decrescentes 
da defesa militar (1940-1942)

Na madrugada de 10 de Maio de 1940, a ofensiva alemã irrompe pelo
Ocidente, atingindo a França, a Holanda e a Bélgica. A guerra já se pro-
longa há nove meses e a situação de reorganização e rearmamento do
Exército continua a ser preocupante. A 9 de Maio, num tom algo deses-
perado, Tasso de Miranda Cabral apresenta uma exposição sobre a situa-
ção da defesa em Portugal. A guerra está longe, a Espanha nacionalista é
uma ameaça potencial, mas isolada do Eixo, com a Itália neutra, não pa-
rece muito disposta a entrar no conflito. É, contudo, pelo problema da
Espanha que Tasso de Miranda Cabral começa a sua exposição. Para ele,
a Espanha entrará na guerra se a Itália o fizer, sendo esta então a grande
incógnita da política europeia. Se tal acontecesse, Portugal entraria tam-
bém forçosamente na guerra devido à sua aliança com a Grã-Bretanha,
hipótese que, considerada preocupante, visto as forças espanholas serem
constituídas por 10 corpos de exército e 25 divisões, algumas das quais
mecanizadas e motorizadas. Além disso, Franco dispõe ainda de uma
força aérea «altamente significativa e ameaçadora» para Portugal, com-
posta por 7 regimentos de bombardeamento, 4 de caça, 2 grupos inde-
pendentes de assalto e um grupo de cooperação. Todas as forças espa-
nholas aquarteladas a oeste do meridiano de Madrid, incluindo as da
capital, deveriam interessar a Portugal. Essas forças dispunham de um
dispositivo ofensivo virado contra Portugal e Marrocos.

Tasso de Miranda Cabral propõe, assim, uma série de medidas com o
objectivo de «salvar a honra nacional», nomeadamente a mobilização
geral das tropas permanentes da cobertura imediata, ou quase, visto os
quartéis existentes não disporem de facilidades para alojar a totalidade
dos efectivos necessários; procurar armar essas forças com o máximo de
recursos que o país pudesse adquirir; mobilizar, dentro do possível, as
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divisões em quadros para reforço imediato da cobertura, principalmente
para o Alentejo, constituindo-se em Évora a reserva da cobertura ime-
diata. De igual forma, dever-se-iam mobilizar as esquadrilhas da Aero-
náutica, definindo-se alvos a bombardear no país vizinho, fornecendo-
-se os meios de cooperação para compensar a impossibilidade de
mobilização das 5 divisões de quadros previstas, devido à falta de material
e de gado para as equipar. O chefe do Estado-Maior do Exército ressalva,
no entanto, que esta «mobilização surda» não deveria ser vista pelos es-
panhóis como uma ameaça ou um casus belli, mas como uma estrita me-
dida de legítima defesa.1

O projecto de Tasso de Miranda Cabral entrava em conflito com os
objectivos políticos de governo. Toda a mobilização, ao contrário do que
pretendia o CEME, podia ser encarada pela Espanha como uma ameaça,
não tanto pelas capacidades do Exército português, mas porque poderia
incutir nos espanhóis a ideia de que a mobilização de Portugal visava co-
brir um ataque anglo-francês ao país vizinho. É preciso reconhecer que,
de um ponto de vista demográfico, os dados apresentados por Tasso de
Miranda Cabral estão correctos, dado que Franco terminou a guerra com
um exército de 1 milhão de homens. No entanto, em termos materiais e
logísticos, esta era uma força bélica altamente deficitária. Gabriel Cardona
(2001, 52-56) refere que existiam unidades onde os soldados calçavam
alpercatas, completamente impróprias para uma marcha prolongada. Não
havia combustível suficiente para os meios motorizados e faltavam armas
pesadas e munições. Na realidade, o exército de Franco tinha uma capa-
cidade ofensiva débil.

Face à ameaça que se antevia, o desarmamento português era a prin-
cipal vantagem de Lisboa. O corolário da imprudência poderia ser o
oposto do que se pretendia alcançar, ou seja, o cataclísmo da invasão e
ocupação. A situação indefesa de Portugal emergia, assim, como uma
vantagem estratégica, pelo que só no caso de o país ser considerado um
alto valor estratégico se imporia a sua invasão.

Não deixa, porém, de ser curioso que Tasso de Miranda Cabral mal se
refira aos alemães. Nos inícios de Maio de 1940, a situação que o preo-
cupa é a relação entre a Espanha e a Itália 2 e os efeitos que uma suposta
entrada na guerra deste último país poderia produzir em Espanha. Era
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1 Cf. AHM, fundo Pinto Lello, 15.ª divisão, 2.ª sessão, cx. 288, n.º 10, pp. 1-14, «Ex-
posição de 9 de Maio de 1940».

2 Relembre-se que a Itália declara a «não beligerância», algo que juridicamente era des-
conhecido nas relações diplomáticas internacionais.
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uma preocupação geral. Nas suas memórias, Marcello Mathias (1984, 46-
-47) refere que os plenipotenciários portugueses que foram assinar a con-
cordata em Maio de 1940 partiram ansiosos com a hipótese de uma en-
trada iminente da Itália na guerra. Note-se que os alemães e os britânicos
tinham sérias dúvidas (que a guerra, mais tarde, confirmaria) sobre o ver-
dadeiro potencial de combate italiano. A Grã-Bretanha achava mesmo
que a entrada da Itália na guerra poderia ser um peso, e não uma vanta-
gem para o Eixo (Kennedy 1987, 345). Tasso de Miranda Cabral não
podia sequer imaginar que a França soçobrasse perante a Alemanha em
tão poucas semanas e, por conseguinte, opunha os anglo-lusos aos his-
pano-ítalos num duelo na Península Ibérica. Tendo o governo de Lisboa
esperança na manutenção da neutralidade latina (Telo 1987, 126-128), tal
perspectiva desagradaria compreensivelmente a Salazar, e o ditador não
mexeu na estrutura de paz do Exército. Seria absurdo ser ele a produzir
o efeito oposto ao que pretendia. Acrescente-se a isso o facto de a suposta
ameaça hispano-italiana ser uma hipótese assente em dados pouco cre-
díveis.

Não se descortinaram, na correspondência de Pedro Teotónio Pereira
para Salazar, quaisquer indicações relativas a uma súbita ameaça espa-
nhola, para além das habituais diatribes empreendidas por este país con-
tra Portugal. De acordo com a historiografia mais recente, em Maio de
1940 a Espanha seguia uma postura de estrita neutralidade, que apenas
viria a alterar-se com a obliteração da França e a chegada dos alemães à
fronteira hispano-francesa. Quanto à Itália, a pressão para entrar na guerra
foi igualmente motivada pelo triunfo alemão. Mussolini receava que à
vitória alemã se seguisse uma hegemonia continental que engolisse a Itá-
lia. A sua reacção instintiva foi procurar obviar esse cenário, entrando na
guerra ao lado da Alemanha, com o estatuto de aliado, e não de subor-
dinado. 3

As coisas modificar-se-iam substancialmente em poucos dias. A 10 de
Maio a Alemanha investe sobre o Ocidente 4 e poucos dias depois as for-
ças alemãs rompem a frente nas Ardenas e no Mosa e espalham-se pelo
Norte da França. Paris julga ser o alvo, vivendo-se momentos de pânico
na cidade. A 17 de Maio, Churchill, retornando de uma rápida visita a
Paris, informava o Conselho de Ministros de que a derrota total da França
estava iminente (Bell 2000, 127).
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3 Seguimos a interpretação polémica de Renzo de Felice (2005, 132-134).
4 Sobre a campanha da França, v., por exemplo, as obras de Eddy Bauer (s. d., 2.º vol.,

10-200) e ainda Liddell Hart (1991, 285-308) e Jeremy Black (2003, 45-52). 
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Esta informação não teria chegado a Lisboa, mas a situação interna-
cional, vista desta cidade, não seria também muito diferente. Assim, não
é de estranhar a nota 520C emanada do ministro da Guerra a 18 de Maio
de 1940 e enviada ao CSE/EME com o objectivo de este preparar, com
a máxima celeridade, a defesa do país. A nota começa por retomar a dis-
cussão aberta com o CSE e o major-general do Exército Júlio de Morais
Sarmento. Afirma a sua intenção de afastar qualquer discussão doutriná-
ria para ir ao encontro do essencial e avança que o governo já definira o
plano de guerra, o qual se baseava na defesa contra a Espanha e na utili-
zação do Exército para levar a cabo a missão de preservação da integri-
dade da soberania nacional, embora assumindo que, por falta de meios,
a função do Exército tivesse de ser restringida a uma missão mínima, pre-
vendo-se o eventual abandono de parte do território nacional.  

O governo pretendia conhecer quais as possibilidades e os meios exis-
tentes para se poderem cumprir as missões de defesa máxima e mínima,
de modo a reajustar igualmente o plano de guerra e o plano de rearma-
mento do Exército. Afigurou-se desde logo indispensável a formulação
de um plano de operações com os meios existentes. Alertava, porém,
para os constrangimentos de ordem económica e financeira e para o facto
de a legislação referente à organização do Exército não impor o limite
de 4 divisões para o Exército permanente, nela se afirmando a possibili-
dade de se contar com 16 regimentos de infantaria, 3 batalhões indepen-
dentes de infantaria, 10 batalhões de caçadores, 1 batalhão de carros, 19
regimentos de artilharia, 2 regimentos de artilharia pesada, 2 brigadas de
cavalaria e 5 grupos de cavalaria. Afirma então o governo que, tendo em
conta esses efectivos, se dispunha para a cobertura de 6 divisões e 2 bri-
gadas de cavalaria.5

Era, da parte do governo, uma evidente desculpabilização face à polí-
tica militar imposta pela legislação de 1937 e era, ao mesmo tempo, lançar
as culpas sobre o Exército caso sucedesse uma catástrofe. O governo afir-
mava ter feito um denodado esforço que, embora ainda permanecesse
aquém das necessidades, permitira reorganizar a força militar de forma a
dispor, em caso de mobilização, das referidas 6 divisões de cobertura e
ainda adquirir material ligeiro para armar 10 a 11 divisões, dispondo-se
de espingardas (100 000), metralhadoras ligeiras (2800), metralhadoras
pesadas (1250 mais antigas, esperando a vinda próxima de 750) e mor-
teiros (300). Reconhecia, contudo, que faltava às divisões material de ar-

5 Cf. IAN/TT/AOS/CLB/MMB 2, proc. 3, pasta 1, ponto 8, nota 520C (manuscrita),
datada de 18 de Maio de 1940 e assinada pelo ministro da Guerra.
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tilharia e anticarro. Segundo este texto, o governo esperava ainda que os
estudos sobre a mobilização e os regulamentos de recrutamento e ins-
trução que propusera ao CSE tivessem sido levados a bom porto e pu-
dessem ser apresentados.6

Eis que o governo, face à iminência de a ameaça se concretizar, acor-
dara da sua letargia e respondera à nota que tinha escrito há quase um
ano Júlio de Morais Sarmento. Fazia-o remetendo para o major-general
do Exército o ónus das debilidades da defesa militar por este ainda não
ter apresentado os planos e estudos que o ministro da Guerra lhe enco-
mendara, como que fazendo notar que, face ao esforço de rearmamento
do Exército, quem estava em falta não era o governo, mas Júlio de Morais
Sarmento. A guerrilha institucional não era abalada pelo perigo iminente,
talvez porque, face à real falta de credibilidade da defesa, o mais impor-
tante fosse marcar posições para o futuro, desculpabilizando-se uns em
relação aos outros. Júlio de Morais Sarmento recusa o ónus da responsa-
bilidade, demitindo-se do cargo de major-general do Exército. Após al-
guma resistência à vontade do major-general demissionário, Salazar é for-
çado a aceitá-la (Faria 2000, 235-237).

O general Pereira dos Santos, 7 então director da arma de Infantaria, subs-
tituiu Júlio de Morais Sarmento como major-general do Exército. 
À semelhança de Tasso de Miranda Cabral, o seu perfil era bem mais téc-
nico do que político. Isto significava que no topo da hierarquia militar es-
tavam agora, sobretudo, competências técnicas, sinal da progressiva neu-
tralização do Exército por Salazar. Em termos práticos, isto significava que
as observações sobre as questões de defesa terrestre ficariam restringidas às
suas áreas específicas, não se imiscuindo com facilidade nas questões mais
gerais da política de defesa nacional, tal como fazia Morais Sarmento.

O novo major-general do Exército pede então a Tasso de Miranda Ca-
bral para efectuar um relatório de resposta à nota 520C, o que este fará
algo cinicamente, ao referir que terá sido por se conhecerem há quarenta
e dois anos que o general Pereira dos Santos viu nele um excesso de qua-
lidades que não imaginava possuir.8 Tasso de Miranda Cabral aproveita,

6 Ibid., fls. 433 a 439.
7 Nomeado a 15 de Junho de 1940. A informação da sua nomeação encontra-se, por

exemplo, em Joaquim Veríssimo Serrão (s. d., 14.º vol., 237). Curiosamente, o autor
afirma que Júlio de Morais Sarmento tinha transitado para a situação de reserva (mas no
texto da sua exoneração é observado que o faz a seu pedido). V. também Ministério da
Guerra e Ministério do Exército. Ordens do Exército, 2.ª série (1940, n.º 13, 431-432). 
A nomeação é referida com data de 15 de Junho de 1940.

8 Cf. AHM, fundo Tasso de Miranda Cabral, 26.ª divisão, 10.ª secção, cx. 332, n.º 140.

03 Política de Defesa Cap. 3:Layout 1  1/25/10  11:06 AM  Page 161



no entanto, para salientar que as deficiências da organização não eram
da sua responsabilidade,9 procurando desculpabilizar-se e remeter para
o ex-major-general do Exército, Júlio de Morais Sarmento, o ónus da
culpa.

Quanto à situação do Exército, esta parece-lhe penosa, não podendo
o mesmo, no estado em que se encontrava, cumprir qualquer das missões
pretendidas pelo governo. O potencial espanhol permanente era de 24
divisões, podendo chegar às 60 e a 2 milhões de homens mobilizados,
dispondo de 565 aviões, 340 dos quais operacionais. Face a este potencial,
Portugal dispunha de meios muito inferiores e Tasso de Miranda Cabral
descreve as unidades apresentadas na nota 520C, salientando que,
mesmo que os efectivos estivessem completos e fornecessem 6 divisões,
não eram suficientes para fazer face às 24 ou às 48 divisões que a Espanha
podia empenhar, tanto mais que às unidades portuguesas faltava artilharia
de campanha e armas anticarro. Situação similar acontecia na aviação,
com cerca de 50 aviões disponíveis, se fossem incluídos os 10 aparelhos
Breda à espera de pneus, uma inferioridade de 7 ou de 10 para 1.

Em 1932, Tasso de Miranda Cabral afirmara que, tendo em conta a
comparação do potencial militar entre Portugal e a Espanha, seriam preci-
sos 5 corpos de exército, 18 divisões e 5 brigadas de cavalaria para defender
o território metropolitano português. Com a reorganização do exército es-
panhol, impunha-se o aumento do Exército português para as 24 a 30 di-
visões, quatro a cinco vezes o efectivo teoricamente existente. Assim, a mis-
são máxima do Exército seria «como que inviável e uma autêntica utopia».
Deste modo, a defesa integral do território metropolitano só seria viável se
a Grã-Bretanha enviasse 18 a 20 divisões.10 Para isso era necessário que a
Grã-Bretanha tivesse disponíveis essas divisões. No entanto, em Maio de
1940, segundo dados recolhidos em G. Forty e J. Duncan (1990, 79), havia
apenas 15 divisões nas ilhas britânicas e em França, 6 das quais ainda em
formação. A multiplicação de divisões tornava delirante o planeamento
estratégico de Tasso de Miranda Cabral, pois centrava toda a sua concepção
operacional na mobilização, cada vez mais empolada, de unidades e efec-
tivos, que, para além de não corresponder à evolução real da arte da guerra,
não oferecia à defesa grandes garantias de eficácia. Escapava a Tasso de Mi-
randa Cabral outro tipo de estratégia militar que não o assente na multi-
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9 Ibid., p.18.
10 Cf. AHM, fundo Tasso de Miranda Cabral, 26.ª divisão, 10.ª secção, cx. 332, 

n.º 140, pp. 2-11. Neste fundo encontra-se um relatório de Passos e Sousa com uma des-
crição bastante detalhada do exército espanhol (sem data, mas provavelmente de 1940)
(ibid., n.º 135).
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plicação proporcional dos efectivos espanhóis e portugueses. Era o cúmulo
da lógica da massificação demográfica.

A tendência da Segunda Guerra Mundial, no que respeita à organiza-
ção militar, algo que, na realidade, já advinha das profundas modificações
técnico-industriais sentidas na Grande Guerra, baseou a mobilização das
forças em redor de um núcleo altamente treinado de forças móveis, acen-
tuando a dimensão tecnológica da acção bélica. Assim, por exemplo,
apesar de a Heer dispor de cerca de 150 divisões, o núcleo decisivo en-
contrava-se em redor das 10 divisões blindadas e das 8 divisões motori-
zadas, que asseguraram o triunfo decisivo da Blitzkrieg (Bartov 1999, 30-
-32). Foi por isso que a Grã-Bretanha entrou na guerra com tão poucas
divisões, tendo decidido motorizá-las integralmente. De igual forma, do
prometido exército de 300 divisões, os EUA terminaram a guerra apenas
com 89, porque, ao motorizá-las e mecanizá-las integralmente, foram 
obrigados a dispersar muitos mais homens pelos serviços de apoio, re-
duzindo o número de efectivos disponíveis para o combate (Bauer s. d.,
5.º vol., 87-89 e 95-99).    

Quanto à missão mínima, efectuando apenas a defesa recuada de Lis-
boa e do Porto, não se cobria o Entroncamento, principal nó ferroviário,
dificultando-se assim a mobilização e concentração. Tudo o que se po-
deria fazer, na óptica de Tasso de Miranda Cabral, era um arremedo de
defesa, protegendo somente dois pontos essenciais, Lisboa e o Porto, ta-
refa para a qual seriam necessárias 10 divisões, número inferior, contudo,
à missão mínima proposta pelo governo, que, recorde-se, visava igual-
mente assegurar as comunicações entre aquelas cidades. Mas também
isto era uma «fantasia», visto não existirem 10 divisões.11 Neste ponto,
Tasso de Miranda Cabral comungava da brevíssima opinião que o recém-
empossado major-general do Exército apresentara ao ministro da Guerra
a 1 de Julho. Na óptica de ambos, sem o mínimo de 9 a 10 divisões con-
venientemente apetrechadas, era impossível realizar qualquer missão de
defesa mínima do território.12 Face a isto, e não se encontrando o Exército
em nenhuma dessas condições,13 não havia a possibilidade de uma «de-
fesa organizada, consciente e eficaz.»14
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11 Cf. AHM, fundo Tasso de Miranda Cabral, 26.ª divisão, 10.ª secção, cx. 332, 
n.º 140.

12 Cf. IAN/TT/AOS/CLB/MMB 2, proc. 3, pasta 1, pontos 11 e 12. 
13 De facto, no texto de 1 de Julho de 1940, Tasso de Miranda Cabral considera que

só existem 5 divisões, 4 nas regiões militares e uma no Governo Militar de Lisboa (cf.
IAN/TT/AOS/CLB/MMB 2, pasta 13, fl. 493).

14 Cf. AHM, fundo Tasso de Miranda Cabral, 26.ª divisão, 10.ª secção, cx. 332, 
n.º 140, p. 16.
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Em Agosto, no entanto, Pereira dos Santos apresentava o seu relatório
ao ministro da Guerra. Nele considerava três missões: a missão máxima
(defesa avançada na proximidade da fronteira), a missão mínima (que
previa a cobertura de certos pontos essenciais) e a missão de recurso (que
pretendia defender o que fosse possível com os meios existentes). Res-
salve-se, não obstante, que, a despeito da ameaça que pendia sobre Por-
tugal, os relatórios de Tasso de Miranda Cabral e de Pereira dos Santos
tinham-se atrasado devido aos imensos afazeres que os dois oficiais ge-
nerais tinham nos seus serviços. A pátria podia esperar para saber como
defender-se. Pereira dos Santos começa por referir o potencial do inimigo,
que identifica com os espanhóis, apontando para forças de pelo menos
48 divisões, o que nos obrigaria a dispor de 24 a 30 divisões apenas para
uma defesa linear. O major-general gasta então tempo a definir as médias
de ocupação quilométrica de cada divisão. Calcula que a frente rondaria
apenas os 500 km de extensão, porque não contabiliza as zonas de atra-
vessamento difícil. Relembre-se, contudo, que os planos já vêm tarde e
o major-general não tem nem essas divisões nem os efectivos que men-
ciona.  

O carácter da missão mínima aproxima-a da missão máxima. Na óp-
tica do major-general do Exército, também esta missão mínima exigiria
as 24 ou 30 divisões, uma vez que, na sua perspectiva, obrigava a uma
acção retardadora a partir da fronteira que assegurasse, por fim, a defesa
de um perímetro defensivo que protegesse Lisboa e o Porto e as comu-
nicações entre as duas cidades. A falta dessas divisões tornava utópica ta-
manha missão mínima. Ficava a missão de recurso, que consistiria, tendo
em conta os meios existentes, na «defesa imediata, pura e simples», de
Lisboa e do Porto, retornando-se assim à velha concepção de defesa con-
centrada, renascida das cinzas pelo peso das circunstâncias. O fracasso
do projecto acarinhado pela força militar terrestre desde o início dos anos
20 ganha contornos cada vez mais nítidos.

O ideal de uma defesa avançada, na proximidade da fronteira, esbo-
roava-se face à falta de preparação do Exército e à falta de efectivos para
travar o passo a uma invasão espanhola. Mas este esboroamento era
muito mais produto de uma concepção de defesa que se autolimitara na
quimera da mobilização dos grandes efectivos e não fora capaz de apre-
sentar uma solução que não a da demografização da defesa militar na-
cional.

Essa racionalidade demográfica ainda se fazia sentir de forma evidente
na missão de recurso, que exigia, no mínimo, 10 divisões e 200 aviões,
como afirma o major-general do Exército. O objectivo seria o de criar
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uma posição defensiva nas linhas de Santarém-Rio Maior-Óbidos e na
península de Setúbal que defendesse Lisboa. Caso essa possibilidade fosse
inviável, só restava a hipótese «ultramínima», que era a exclusiva defesa
de Lisboa e do seu porto, tentando que forças ligeiras efectuassem uma
manobra que permitisse ganhar tempo.15 Tendo em conta os meios exis-
tentes e as perspectivas de ambos os generais, consignava-se como possí-
vel tão-só a defesa de Lisboa e do seu porto.

A partir desta perspectiva seria elaborado ao longo do ano de 1940
um plano de defesa militar da metrópole, que Salazar denominou «Plano
40», o qual foi apresentado ao Exército em Dezembro desse ano. 
O «Plano 40» dividia-se em quatro partes: a hipótese de guerra provável;
o objectivo geral da guerra; os meios; por fim, o terreno. Apesar de se
considerarem três hipóteses de guerra — guerra nas colónias, guerra de
coligação com a acção fora do território nacional e guerra na Península
Ibérica —, só esta última era tida como provável e viável. A primeira era
desconsiderada por não haver ameaça local visível às colónias e pelo do-
mínio dos oceanos que a Grã-Bretanha detinha. A segunda exigia a segura
neutralidade da Península Ibérica e do território da metrópole, não sendo
de ter em conta nas circunstâncias existentes. Encarada esta última
ameaça como a mais provável, perspectivaram-se então as características
que ela deveria ter.

Ora, com alguma razão, pensam os autores do documento que, caso
deflagrasse uma guerra entre Portugal e a Espanha, ou se por qualquer
razão a Espanha se visse na obrigação de desencadear um conflito com
Portugal, lhe interessaria ter o papel principal, pelo que o «Plano 40» é
burilado na pressuposição de que Portugal enfrentaria só a Espanha sem
uma terceira potência na liça. O governo considerava, por isso, que as
forças empenhadas contra o país não seriam muito motorizadas ou me-
canizadas, dadas as dificuldades genéricas espanholas relativas ao abaste-
cimento de combustíveis. Ficava também expresso um dos maiores re-
ceios de Lisboa, o de a guerra eclodir por via de uma acção intempestiva
dos aliados anglo-saxónicos sobre as ilhas atlânticas portuguesas. Com
efeito, eram avisados os comandos portugueses da possibilidade de uma
acção inglesa sobre os Açores ou sobre os portos nacionais ter por res-
posta uma invasão espanhola da metrópole. 
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15 Cf. IAN/TT, AOS/CLB/MMB 2, pasta 1, proc. 3, ponto 14, nota 468 P4/49, fls.
507-525, «Relatório de Santos Pereira para o ministro da Guerra», datado de 10 de Agosto
de 1940.
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Eram então definidos quatro objectivos de guerra, consubstanciando-
-se em seis missões para a defesa militar do país: defesa integral do território
nacional; defesa da zona costeira entre as cidades de Lisboa e do Porto;
defesa de um reduto extremo, consistindo nas posições em redor de Lisboa;
evacuação dos órgãos de soberania. A primeira missão era considerada a
missão normal, mas, devido à falta de recursos, definiam-se ainda a missão
mínima, consignada no segundo ponto, e as missões extremas, no terceiro
e no quarto pontos, visando apenas a salvaguarda da continuidade da so-
berania. Esses quatro objectivos de guerra consignavam seis missões ope-
racionais: defesa integral do território metropolitano; defesa da região cos-
teira e das linhas de comunicação entre o Porto, Lisboa e o Algarve (por
ser uma excelente posição para um contra-ataque de flanco sobre um ini-
migo que invadisse o país pelo Alentejo alvejando Lisboa); defesa da linha
de Coimbra, Abrantes, Alcácer do Sal; defesa da linha de Óbidos, Santa-
rém, estuário do Sado; defesa nas velhas posições das linhas de Torres; eva-
cuação dos órgãos de  soberania. O governo considerava ideal a segunda
missão devido à falta de recursos para se cumprir a primeira missão. Por
fim, no plano era afirmada a recusa total de capitular. 

O governo terminava o plano por uma descrição muito razoável das
debilidades da defesa militar terrestre nacional. Referia as aquisições feitas
no exterior para armar a artilharia do Exército, mas reconhecia que boa
parte do material, apesar de já encomendado, ainda não fora entregue,
considerando que talvez para meados de 1942 este tivesse chegado na
totalidade. Garantia o objectivo de atingir o número de 12 divisões, con-
siderado o mínimo indispensável pelos comandos militares para assegurar
a defesa nacional, mas alertava desde logo para não se afastar da organi-
zação em vigor no Exército, que representava um encargo muito pesado
no orçamento nacional. Em suma: a defesa era muito importante, mas
o orçamento continuava a ditar as regras. Independentemente do grau
de periculosidade ou de iminência da eclosão das hostilidades, a defesa
teria de se curvar ao orçamento. O «Plano 40» não deixava, por fim, de
legitimar a primazia do Exército. Esta emergia da necessidade de defender
a metrópole, o espaço continental português e, por conseguinte, de cen-
trar a política de defesa na força militar terrestre, e não na naval. Afir-
mava-se que era a possibilidade de defesa continental que asseguraria o
tempo suficiente para a chegada de reforços vindos do exterior. 16
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16 Cf. IAN/TT/AOS/CLB/MMB 2, proc. 3, pasta 1, ponto 15, fls. 559-580, «Plano
40 — Plano de guerra português para a hipótese de um conflito armado entre Portugal e
a Espanha ou entre Portugal e terceira potência com base naquele país», datado de 30 de
Dezembro de 1940 e assinado por Oliveira Salazar.
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No fundo, era a pressão continental, isto é, eram as ameaças espanhola
e germânica que faziam a balança pesar a favor do Exército na política de
defesa e na política militar nacionais. Era o resultado inevitável da extensão
raiana que dividia Portugal da Espanha e que atribuía ao país características
continentais. No entanto, uma maior pormenorização da defesa militar de
Portugal faria ressaltar que, dependendo o país de ajuda exterior e dis-
pondo, à partida, e sempre, de menos efectivos e meios técnicos do que o
seu potencial agressor, outra estratégia militar teria de ser aplicada. As rea-
lidades do momento demonstravam à saciedade que a perspectiva da Ar-
mada, assim como a da MMI, continham uma grande dose de verdade. 
A defesa de Portugal devia ser recuada, concentrada nos pontos essenciais
e suportada no poder naval. O problema do país assemelhava-se, assim,
ao caso francês. Como salientam Raymond Aron (1985, 1.º vol., 240) e
Paul Kennedy (1987, 1.º vol., 120), a França era um país híbrido, continental
e marítimo. À sua medida, o mesmo sucedia com Portugal.

O «Plano 40» levou os comandos militares, o CSE, o major-general do
Exército e o CEME a elaborarem os planos de operações. Neles é efectuada
uma análise das possibilidades defensivas da força militar existente e são
apresentados os planos de operações atribuídos a cada uma das missões
definidas pelo plano geral de guerra, o «Plano 40». Em Março de 1941 é
apresentado o projecto do major-general do Exército. O inimigo não é
agora claramente indicado, mas levanta-se a hipótese de se estar a pensar
num ataque alemão, visto que o adversário era apresentado como com-
posto por forças ultramodernas. Segundo ele, as três missões17 estavam de-
lineadas de acordo com os objectivos a precaver, ou seja, as duas primeiras
modalidades lidavam com a defesa integral do país, as três modalidades
subsequentes com a defesa de objectivos essenciais, Lisboa, Porto e Coim-
bra, a última dessas três modalidades compreendendo uma defesa mínima
e de recurso. Previa-se igualmente a evacuação dos órgãos de soberania. 

Depois de ressalvar a garantia que o governo dera de equipar 12 divi-
sões com o apoio de cerca de 150 aviões,18 Pereira dos Santos desenvolve
as possibilidades de defesa militar metropolitana. Considera inviáveis,
pela falta de recursos, as duas primeiras modalidades com o objectivo de
defesa integral do território nacional. Concentra-se assim nas modalida-
des subsequentes de defesa de objectivos essenciais. 
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17 O texto do major-general do Exército consigna apenas três missões, porque aglutina
a missão mínima e o reduto extremo numa única modalidade de missão.

18 Segundo o «Plano 40», só existiam 60 aviões «modernos» na Aeronáutica; contudo,
dos 30 gladiators, muitos estavam inoperacionais (cf. IAN/TT/AOS/CLB/MMB 2, proc. 3,
pasta 1, ponto 15, fls. 577-578). 
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As três modalidades subsequentes são consideradas segundo as linhas
defensivas que devem salvaguardar. A terceira modalidade visa defender
Lisboa, Coimbra, Abrantes e o estuário do Sado, uma linha com 320 km
de extensão, exigindo pelo menos 24 divisões. Pretendia-se, contudo, que
a frente fosse defendida apenas por 18 divisões e 5 brigadas de cavalaria,
ficando 6 divisões em reserva. Se as linhas fossem cobertas só por 12 di-
visões, a extensão de frente por cada uma das divisões seria excessiva,
cerca de 25 km para cada uma delas. A quarta modalidade tem por po-
sição de defesa a linha Santarém, Rio Maior, Óbidos, com 140 km de
extensão, cada divisão com 11, 5 km de linha de frente para defender. 
A quinta modalidade abarca as antigas posições das linhas de Torrres Ve-
dras, só devendo ser utilizada em caso de insucesso na defesa das posições
da quarta modalidade. Refira-se que qualquer das variantes anteriores
considerava também a defesa da península de Setúbal, em posições mais
ou menos avançadas, conforme as linhas a norte do Tejo estivessem mais
perto ou mais longe de Lisboa. Por último, vinha a sexta modalidade, a
única possível, tendo em conta os meios materiais realmente existentes
e visando a defesa de Lisboa e do seu porto.19

No mesmo mês, Tasso de Miranda Cabral efectua algumas considera-
ções sobre o «Plano 40», que não o modificam na sua estrutura geral, mas
reflectem as concepções gerais do CEME sobre o assunto. O CEME co-
meça por apontar a excessiva extensão das linhas de Coimbra, de Abrantes
e do estuário do Sado para uma força de 12 divisões, cada uma defendendo
uma frente de 28 km, o que o autor acha inadmíssivel. Em seguida reco-
nhece que a defesa integral do país, que exigia, em 1932, 18 divisões e 5
brigadas de cavalaria, imporia em 1940 cerca de 30 divisões, 24 para a de-
fesa das linhas da fronteira e 6 para criar uma massa de reserva de contra-
-ataque. O que era pior, uma vez que, na óptica de Tasso de Miranda Ca-
bral, o projecto de 1932 visava uma defesa móvel, enquanto o «Plano 40»
assentava numa defesa estática.20 Na verdade, Tasso de Miranda Cabral
sempre se sustentara numa defensiva de posição, como se pode verificar
pela sua obra e pelos planos que apresentara nos anos 30. Quando falava
em defesa móvel, queria apenas dizer uma defensiva de retirada para ocupar
uma nova posição defensiva. Refira-se, como provável, que aquilo que
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19 Cf. IAN/TT/AOS/CLB/MMB 2, proc. 3, pasta 2, ponto 19, fls. 635-642, «Plano 40,
projecto de bases para a elaboração de um plano geral de operações», datado de 10 de
Março de 1941 e assinado pelo major-general do Exército Pereira dos Santos. 

20 Cf. IAN/TT/AOS/CLB/MMB 2, proc. 3, pasta 2, ponto 20, pp. 2-12, «Plano 40,
algumas considerações sobre as zonas propostas no Plano 40 feitas pelo chefe do Estado-
-Maior do Exército, Tasso de Miranda Cabral», datado de 20 de Março de 1941.  
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Tasso de Miranda Cabral define como defesa móvel seria a alternância
entre a defesa e a retirada. É, pelo menos, a definição atribuída por Elias
da Costa (1936, 213) ao conceito de defesa móvel e aquela que surge nos
manuais de táctica da época. Toda a sua concepção se centrava na ocupação
e na defesa estática de posições orotopográficas e, nesse aspecto, o «Plano
40» não era diferente dos anteriores. Tais eram os limites teóricos das con-
cepções de Tasso de Miranda Cabral e de Pereira de Santos. Delimitações
teóricas que faziam com que o suposto aumento de efectivos e de meios
materiais correspondesse a uma cada vez menor capacidade de defesa.
Eram os rendimentos decrescentes de Tasso de Miranda Cabral.

Por último, e como cúpula do planeamento estratégico-militar, era
apresentado em Abril o «Plano de defesa imediata», que tinha como base
os recursos considerados mobilizáveis pelo Exército. O inimigo encarado
eram as forças alemãs estacionadas em Baiona, compostas, segundo o
plano, por 1 divisão couraçada (blindada), 1 divisão motorizada, 1 divisão
de cavalaria e 5 divisões normais. A imediatez da defesa com os meios
disponíveis implicava uma solução de recurso que passava pela reactiva-
ção de uma zona defensiva cujo limite seriam as históricas linhas de Tor-
res Vedras (a quinta modalidade do «Plano 40», agora convertida em pri-
meira modalidade). Analisando a distância e o traçado das vias de
comunicação entre Baiona e Lisboa, o «Plano 40», plano imediato de de-
fesa, previa que a distância que as forças alemãs teriam de percorrer ron-
daria os 750 (a norte) a 1500 (centro-oeste) km, pelo que só seria de ad-
mitir um ataque ao território nacional por 5 divisões inimigas apoiadas
por fortes meios aéreos num prazo de oito a dez dias após a transposição
da fronteira franco-espanhola. Contudo, julgava-se que o ataque final ao
reduto português só seria efectuado após trinta dias a contar da transpo-
sição pelos alemães da fronteira franco-espanhola, facto resultante da ne-
cessidade de as unidades móveis germânicas terem de esperar pelas forças
de acompanhamento de infantaria de marcha.21

O denominado «Plano Félix», que mais não era do que um enquadra-
mento de uma intervenção alemã em Espanha e em Portugal, deixava,
porém, apenas às forças motorizadas uma invasão de Portugal (Rosas s. d.,
123). Nesse sentido, não haveria necessidade de esperar pela chegada de
reforços de infantaria de marcha para iniciar a invasão, pelo que, desde
logo, o planeamento português tinha falhas importantes.

169

21 Cf. IAN/TT/AOS/CLB/MMB 2, proc. 3, pasta 2, ponto 23, fls. 763-768, «Plano 40,
projecto de bases para a elaboração de um plano de defesa imediata», datado de 12 de
Abril de 1941 e assinado pelo major-general do Exército Pereira dos Santos.
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Os militares portugueses pareciam estar a contar com uma mobilidade
estratégico-operacional similar à das guerras napoleónicas, afora a rapidez
do pequeno corpo móvel que se destacaria da força principal. Os altos
comandos portugueses pareciam ainda não ter compreendido que as for-
ças mecanizadas e motorizadas eram um núcleo pequeno, mas altamente
móvel e couraçado, que não exigia uma grande dimensão para superar os
obstáculos que lhe eram postos à frente. As forças da Blitzkrieg eram um
poderio bélico alicerçado na ciência e na tecnologia, na cinemática carac-
terística das sociedades industriais, contavam com uma utilização reduzida
do elemento humano, substituído pela máquina, ao mesmo tempo que
o seu potencial de combate e poder destrutivo eram, de forma ingente,
exponenciados (segundo um prisma e um pressuposto tecnológico-militar
que hoje seriam definidos como multiplicadores de poder). 

A possibilidade de uma rápida e decisiva ofensiva assente unicamente
na força móvel germânica deveria ainda ser de maior consideração se fos-
sem observados os efectivos com que Portugal poderia contar. Estes eram
contabilizados em 5 divisões, que deveriam ser mobilizadas e concen-
tradas no último reduto mal o exército alemão iniciasse a travessia dos
Pirenéus. Era desejável que se dispusesse de 10 divisões e de 160 000 a
200 000 homens, mas, caso não existissem, contar-se-ia com as 5 divisões
mobilizáveis, cerca de 100 000 efectivos, não dispondo, contudo, de
quase nenhuma artilharia. Esperava-se que a Grã-Bretanha pudesse for-
necer desde logo 4 artilharias divisionárias e enviasse, em caso de neces-
sidade, 5 divisões de reforço. A defesa concentrar-se-ia nas primeiras li-
nhas de Torres Vedras.22

Pode dizer-se que com o plano de defesa imediata, aquele que mais
aproximava os planos estratégicos portugueses dos reais recursos militares
nacionais, se consumava o fracasso de vinte anos de planeamento estra-
tégico militar terrestre. Este fora pensado para assegurar a defesa da inte-
gridade de todo o país, nas proximidades da fronteira, mas, no fim, a rea-
lidade obrigou a retomar a velha ideia, supostamente obsoleta, da defesa
recuada, nas proximidades de Lisboa, reaproveitando as velhas linhas de
Torres Vedras. Num conjunto de textos manuscritos encontrados no Ar-
quivo de Tasso de Miranda Cabral, provavelmente da sua autoria, des-
crevem-se os projectos de defesa nacional desde 1932 até à altura. O autor
refere um «Plano 41», o plano de defesa imediata de Lisboa, resumido às
linhas de Torres Vedras e à defesa estática, com cerca de 120 000 efecti-
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22 Cf. IAN/TT/AOS/CLB/MMB 2, proc. 3, pasta 2, ponto 23, fl. 776 e segs.

03 Política de Defesa Cap. 3:Layout 1  1/25/10  11:06 AM  Page 170



Os rendimentos decrescentes da defesa militar (1940-1942)

vos. 23 Considerava-se ainda a criação de um dispositivo de segurança
avançada, provavelmente uma ténue linha de aviso na fronteira. Este
Plano 41 mais não era do que o plano de defesa imediata e consumava
um retorno à concepção de defesa concentrada e recuada, contra a qual
o corpo de oficiais do EME se tinha batido desde 1919. 

As negociações militares com os britânicos

O plano de defesa imediata de Lisboa estava na base do projecto apre-
sentado pelo Estado-Maior do Exército aos seus colegas britânicos
aquando das conferências de estados-maiores em Março de 1941. Fora já
nos fins de 1940 que Salazar decidira pedir, em combinação com Ar-
mindo Monteiro, que se retomassem as conversações entre os Estados-
-Maiores dos exércitos português e britânico e que deveriam ser muito si-
gilosas. Em conversas mantidas com Lord Halifax a 17 e 18 de Dezembro
de 1940, Armindo Monteiro tivera a oportunidade de expor a situação
complicada da defesa portuguesa e de evidenciar a importância da ma-
nutenção da neutralidade do país como condição da salvaguarda da neu-
tralização da Península Ibérica. Contudo, havia perigos a esconjurar e, por
isso, era imprescindível a colaboração anglo-lusa, reconhecendo então,
apesar dos esforços de rearmamento, as debilidades da defesa militar por-
tuguesa. Lord Halifax teria, assim, proposto a conversação entre as enti-
dades técnicas.24 Seria o ponto de partida para a renovação das conversas
entre os militares dos respectivos países, que não se comunicavam, prati-
camente, desde a eclosão da guerra. Não se fará aqui uma detalhada evo-
lução das conversações. Salientaremos apenas o seu primeiro desfecho, a
apresentação do plano português de defesa militar da metrópole. 

Em Maio de 1941, após conversações havidas em Março desse ano,
Lisboa apresentava o seu projecto de defesa militar terrestre com vista à
cooperação das forças militares da Grã-Bretanha na defesa da metrópole.
Tratava-se de um plano de defesa imediata de Lisboa e exigia a participa-
ção de cerca de 12 divisões, 5 portuguesas e 6 a 8 britânicas,25 tendo
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23 Cf. fundo Tasso de Miranda Cabral, 26.ª divisão, 13.ª secção, cx. 336, n.º 240, do-
cumento manuscrito contendo um mapa mostrando as linhas de invasão espanholas se-
gundo um estudo feito em Espanha. As folhas trazem a chancela do Estado-Maior do
Exército, gabinete do ministro. Estes textos manuscritos referem a existência de três pla-
nos, o «Plano 39», o «Plano 40» e o «Plano 41». 

24 Cf. Ministério dos Negócios Estrangeiros (1973-1997, 6.º vol., 679-681). 
25 No plano de defesa imediata, relembre-se, refere-se a necessidade de um reforço de

5 divisões britânicas. 
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como base as históricas linhas de Torres Vedras. A aceitação destas linhas
derivava da defesa anticarro, na óptica dos britânicos, ser nelas mais eficaz
porque a linha de frente seria mais cerrada, tendo em conta o número
de efectivos e de meios bélicos presentes. Saliente-se, não obstante, a im-
possibilidade de a Grã-Bretanha enviar 6 a 8 divisões, só se podendo con-
tar com 3 grandes unidades britânicas, o que implicaria que as posições
de Torres Vedras se encurtassem para as linhas de Torres Vedras, Sobral
de Monte Agraço, Alcochete, Setúbal ou Torres Vedras, Mafra, Alverca,
criando um dispositivo defensivo ao longo de 75 a 78 km. Aos portu-
gueses caberia a defesa a norte e aos britânicos a defesa a sul. Eram ainda
requisitadas quatro artilharias divisionárias, visto o Exército só dispor de
uma dessas artilharias completas, ou seja, 36 peças. Acrescia ainda a ne-
cessidade de armar toda a força militar portuguesa com armas anticarro,
sendo pedidos 200 canhões de calibre entre os 20mm e os 40mm, além
de material de artilharia A.A. e de outro material de guerra.26

A defesa apresentada era, assim, não só um retorno ao modelo de de-
fesa recuada, como representava uma forma mínima da mesma. A im-
possibilidade de a Grã-Bretanha enviar uma força expedicionária de re-
forço impôs a opção pelas posições mais recuadas das históricas linhas
de Torres Vedras. António Telo (1987, 327-328) afirma que os comandos
militares britânicos acederam a esta modalidade de defesa apenas para
manter a delegação portuguesa satisfeita, reconhecendo, no fundo, a in-
viabilidade de defender o território metropolitano com os meios existen-
tes.27 O objectivo britânico nas negociações era o de abrir as portas a con-
cessões e preparar o terreno para uma emergência futura, nomeadamente
no que se refere à utilização dos Açores pelos aliados.

A 5 de Maio de 1941 um despacho assinado por Oliveira Salazar con-
firmava, em definitivo, a nova organização defensiva, seguindo, em geral,
as linhas mestras defendidas pelo Estado-Maior do exército britânico. 
A defesa seria centrada nas linhas de Torres Vedras, com um reduto no
triângulo Trafaria, Almada, Alfeite. Seriam criados destacamentos de co-
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26 Cf. Ministério dos Negócios Estrangeiros (1973-1997, 8.º vol., 396-403). 
27 A Grã-Bretanha parecia não estar disposta a empenhar-se em operações terrestres

na Península Ibérica. Note-se que os britânicos se confrontavam com os italo-alemães
no Norte de África e nos Balcãs. Não teriam, de facto, meios para ajudar Portugal. Por
outro lado, em 1938, os negociadores portugueses e britânicos visualizavam a Espanha
como o inimigo. Em 1941, o adversário era o muitíssimo mais temível exército alemão.
Seja como for, face aos meios existentes, a única opção que restava aos portugueses era a
defesa de um reduto nacional em redor das velhas linhas de Torres e da península de Se-
túbal. Quanto ao resto, tudo seria ditado pela conjuntura da guerra.
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bertura sem artilharia, ou seja, forças muito ligeiras, assentando a sua ope-
racionalidade na mobilidade e num sistema de demolições/destruições.28

Em abono dos portugueses são de destacar, no entanto, dois dados.
Em primeiro lugar, a modalidade de defesa metropolitana apresentada
pelo Estado-Maior português aproximava-se do prisma defendido pelos
britânicos aquando das conversações militares de 1938. Apesar da indi-
cação de António Telo, os britânicos teriam ficado mais satisfeitos com
a nova concepção estratégica portuguesa, reconhecendo o realismo da
posição nacional, que ia ao encontro da que eles tinham proposto nas
conversações de 1938. Propuseram, além disso, que os militares portu-
gueses criassem uma cobertura, com destacamentos ligeiros e irregulares,
que funcionasse como retardador de uma invasão, virtualizando-se as-
pectos como a destruição de obras que aumentassem os obstáculos ao
avanço do invasor. Era evidenciado o papel das demolições no retarda-
mento da invasão. Defendiam, por fim, a imprescindibilidade de se ini-
ciar a mobilização logo que os alemães atravessassem os Pirenéus.29 San-
tos Costa confirmaria, de facto, muitas décadas depois, que os planos
finais seguiam as orientações britânicas.30 Era uma modalidade de defesa
de Lisboa, uma modalidade de defesa recuada, que tinha em conta os li-
mitadíssimos recursos portugueses. Tinha, além disso, a vantagem, talvez
não menosprezável para os britânicos, de poder proteger a evacuação das
autoridades e recursos portugueses e ingleses existentes em Lisboa. Em
segundo lugar, a modalidade de defesa apresentada estava de acordo com
o modo como o exército britânico defendia, com sucesso, algumas po-
sições estratégicas fundamentais. Seria o caso da defesa de Tobruk, uma
posição fortificada em todos os azimutes respaldada  pelo mar, que resis-
tiria vários meses ao Afrika Korps. O modelo seria mais tarde aplicado
em El Alamein no final de 1942.

A Blitkrieg dava-se mal com dois elementos, o macroespaço e o micro-
espaço. As amplas vastidões eram inibidoras da manobra e da mobili-
dade; estas, dependentes dos meios mecânico-mecanizados, que têm uma
autonomia relativamente reduzida, não se adaptam bem a acções a muito
longa distância. A relação dos meios mecanizados com a profundidade
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28 Cf. IAN/TT/AOS/CLB/MMB 2, proc. 3, pasta 2, n.º 26, fls. 828-829.
29 Cf. IAN/TT/AOS/CLB/DNAI 3, anexo ao proc. I, n.º 6, doc. com a chancela «se-

creto», dactilografados em inglês e datados de 7 de Março e de 10 de Março de 1941, fls.
82-84 e 85-92. Contém a indicação de que deviam ser entregues ao coronel Barros Ro-
drigues e revela a opinião do Estado-Maior britânico sobre os planos de defesa portu-
gueses.  

30 Cf. Manuel Braga da Cruz (2003, doc. 453). 
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estratégica está delimitada pela sua autonomia e por todo o aparato lo-
gístico que os suporta. Na Segunda Guerra Mundial, um grupo de exér-
citos, uma frente mecanizada, tinha uma capacidade de penetração em
profundidade de cerca de 500 km. Mais do que isso, as forças mecaniza-
das começavam a ressentir-se do esforço logístico e da fricção (material)
a que ficavam submetidas. Era neste contexto que podiam ganhar relevo,
e ganharam de facto, os microespaços, dos quais Tobruk e Estalinegrado
são bons exemplos. No momento em que o avanço da força mecanizada
começava a ser sobreexcessivo, o afunilamento da defesa num nó estra-
tégico agrilhoava e manietava duramente a capacidade operacional do
exército da Blitzkrieg. Tanto em Tobruk como em Estalinegrado, o sobre-
excesso de espaço já percorrido, mais de 1000 km, em relação à base de
partida, combinado com o afunilamento do campo de batalha, reduzido
a um microespaço, destruía todas as virtualidades da Blitzkrieg. 

O acordo de defesa anglo-luso seria definitivamente formulado entre
Março e Agosto de 1942. Este partia das exíguas possibilidades de defesa
de Portugal e assumia em definitivo a concentração da defesa nas ilhas
dos Açores e a evacuação dos órgãos de soberania portugueses em caso
de invasão da metrópole, efectuando-se tão-só uma resistência simbólica.
Era o reconhecimento da inviabilidade de defesa eficaz no continente 31

e das enormes resistências da parte do governo e de Salazar em abandonar
a metrópole, reflectindo talvez a consciência de que essa cedência signi-
ficaria em definitivo a subordinação de Lisboa à Grã-Bretanha, com a
evidente possibilidade de termo do regime no fim da guerra. Não obs-
tante, não querendo a Grã-Bretanha arriscar um apoio mais forte e só-
lido,32 restava ao governo de Lisboa a assumpção da inevitabilidade de,
em caso de invasão ou ameaça de invasão, ter de ceder à vontade britâ-
nica e de se retirar para as ilhas. 

31 Cf. IAN/TT/AOS/CLB/DNAI 2, pasta 4, n.º 19, fls. 156-163, «Plano para a cola-
boração anglo-portuguesa em caso de emergência», datado de 10 de Março de 1942. 
O acordo definitivo só seria aprovado em Agosto de 1942, mas, nas suas linhas gerais,
seguia o modelo de documento de Março do mesmo ano (cf. IAN/TT/AOS/CLB/DNAI
3, anexo ao proc. 4, n.º 1, fls. 387-390, documento «Plano para a colaboração portuguesa
e britânica em caso de emergência», datado de 31 de Agosto de 1942). 

32 Cf. IAN/TT/AOS/CLB/DNAI 2, pasta 4, n.º 5, carta remetida do Ministério dos
Negócios Estrangeiros, Secretaria-Geral, ao embaixador português na Grã-Bretanha, da-
tada de 12 de Dezembro de 1941, fl. 61.
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As «escolas da guerra»: o Exército face 
à transformação da guerra moderna

A 9 de Dezembro de 1940, nas escaldantes areias do deserto norte-
-africano, uma pequena força britânica de duas divisões motorizadas e
mecanizadas iniciava uma breve incursão militar que, a termo, se tornaria
uma das mais espectaculares ofensivas de toda a guerra. O general
O’Connor e as forças britânicas, não mais de 36 000 homens, empurra-
riam em dois meses o exército de Mussolini, teoricamente muito forte,
com 250 000 homens, para oeste, para a Tripolitânia, a mais de 1000 km
do seu ponto de partida, fazendo no processo 110 000 prisioneiros à
custa de pouco mais de 2000 baixas inglesas, processo só travado com a
chegada de Rommel e da 5.ª divisão ligeira do Afrika Korps em Fevereiro-
-Março de 1941 (Latimer, 2000). Era a transformação da arte da guerra e
da estratégia militar, tendendo para forças mais técnicas e menos nume-
rosas substanciadas na mobilidade e na comunicação, que facilitava as
manobras de contra-ataque rápido na defesa e valorizava os elementos
tecnológicos multiplicadores de poder. 

Face a isso, o modelo de defesa que Tasso de Miranda Cabral e Pereira
dos Santos apresentavam estava demasiado arreigado ao desastroso exem-
plo da defesa francesa em 1940 e da defesa italiana face à aguerrida força
britânica. Não era obrigatório que assim fosse, nem o modelo de defesa
proposto por Tasso de Miranda Cabral, o seu mais ilustre e sistemático
proponente, era o único modelo de guerra e estratégia militar futura a
considerar. Na verdade, uma comparação entre os planos e os conceitos
de estratégia militar e de manobra estratégica de alguns países europeus
e de Portugal merece ser visualizada de modo a enquadrar o planeamento
da defesa militar de Portugal num modelo ou escola de pensamento es-
tratégico-militar. Este é talvez o momento ideal para efectuar essa com-
paração, analisados que estão os processos de estruturação e a evolução
da política de defesa militar de Portugal e da estratégia militar que lhe
corresponde até ao «Plano 41», que consuma uma visão de fazer a guerra
que a Segunda Guerra Mundial mudaria irremediavelmente.

O final dos anos 30 vira renascer uma oposição entre os proponentes
da defesa avançada e da defesa recuada. A primeira fora apresentada por
homens como Tasso de Miranda Cabral e Raul Esteves como a forma
moderna de defesa. Em boa verdade, contudo, ela fora já a âncora teórica
sobre a qual o Exército pretendera fundar a sua política militar de mobi-
lização e enquadramento da grande massa válida da nação. Esta pretensão

03 Política de Defesa Cap. 3:Layout 1  1/25/10  11:06 AM  Page 175



A Política de Defesa Nacional, 1919-1958

176

fora abalada, porém, pelos exíguos recursos disponibilizados pelas ins-
tâncias superiores e financeiras do Estado e pelas propostas britânicas
apresentadas pelos seus representantes aquando das conversações de
1938. Face a esta realidade, o major-general do Exército, o general Júlio
de Morais Sarmento, assumira a inevitabilidade de fazer recuar as posi-
ções de defesa da metrópole para a região do Ribatejo, chegando mesmo
a propor a possibilidade de reactivar as velhas linhas de Torres, um tanto
alargadas. 

Salazar, suportado pela intransigência de Tasso de Miranda Cabral,
não admitira essa possibilidade e apoiara o então vice-chefe do Estado-
-Maior do Exército em assegurar a defesa avançada e integral do território
nacional. Ora, a ameaça de invasão e a situação lamentável da defesa mi-
litar obrigaram a recuar a defesa até às linhas de Rio Maior, Santárem e
Setúbal ou mesmo até às velhas linhas de Torres Vedras. Ainda assim, os
meios bélicos existentes já mal garantiam a defesa das últimas posições,
quanto mais a integridade de todo o território nacional. Esta era a situa-
ção em meados de 1941. 

Para o estudo em presença fica a questão de saber onde ancorar as
duas concepções defensivas apresentadas, a defesa avançada e a defesa
recuada. É preciso começar por evidenciar que as duas perspectivas não
são distintas daquilo que hoje se poderia denominar Estratégia operacio-
nal ou Arte operativa. Elas são tão-só distintas nas posições a defender,
mais avançadas ou mais recuadas, ou seja, na concepção global daquilo
que hoje se poderia denominar Estratégia geral militar. 

A palavra «posições» permite-nos introduzir um primeiro elemento
essencial na concepção da modalidade defensiva. De facto, ambas as pers-
pectivas assumem que a defesa será desenvolvida de acordo com uma
guerra de posição ou de posições. Segundo o regulamento de campanha
publicado em 1935, a defensiva, estática ou móvel, caracteriza-se pelo
uso da posição: uma única posição na defensiva estática, posições suces-
sivas na defensiva móvel. 33 O regulamento de campanha de 1927 é
menos preciso, não obstante assinalar a defesa como a estabilização da
frente e assemelha a defensiva móvel à ocupação de posições sucessivas.34

Esta guerra de posição, ou de posições, define-se pela criação de um dis-
positivo estático, ou quase estático, defensivo e contínuo. Luís de Costa
Macedo (1933-1934, 224-225 e 231-232) afirma peremptoriamente que
a característica essencial da concepção táctica da defesa é a continuidade,

33 Cf. Regulamento... (1935, 152) (Ministério da Guerra).
34 Cf. Novo Regulamente para o Serviço de Campanha (1927, 401-411 e 421).
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as denominadas frentes contínuas da Grande Guerra. Cabe à frente con-
tínua, que inibe todo o flanqueamento da posição, desgastar e/ou destruir
o atacante (pelo fogo, como veremos) ou, caso este a ultrapasse, por qual-
quer modelo de superioridade militar, facilitar o recuo da defesa até que
esta retome a defensiva numa outra posição à retaguarda.35 Mesmo na
defensiva móvel, a contiguidade é essencial.36 As concepções de Tasso
de Miranda Cabral são, nesse aspecto, explícitas, na medida em que, quer
o seu estudo, quer as suas concepções, enquanto CEME, ordenavam a
defesa do país segundo um conjunto progressivo de linhas defensivas
que terminariam na defesa desesperada das linhas de Torres Vedras, úl-
timo reduto da soberania metropolitana. 

A posição funciona aqui como o eixo da estratégia geral militar, 37

tendo em conta que toda a defesa é pensada em termos das melhores
linhas defensivas, ou, por outras palavras, é o valor das linhas de defesa
que define a racionalidade da manobra militar. Pelo contrário, para os
soviéticos ou para os alemães, a mobilidade era o eixo da estratégia
geral militar, visto que ela expressava na plenitude a maquinização e
mecanização das sociedades modernas, às quais a guerra se devia adap-
tar.38 Esta focalização na posição explicita, por um lado, por que se ob-
servava o carácter de guerra como tendente à estabilização (Costa 1936,
239) e, por outro lado, a valorização do elemento fogo face à mobilidade:
«o exército [...] é assim fatalmente obrigado a avantajar-se ao adversário
em combates metálicos sob a forma de artilharia e munições» (Costa 1936,
312). Já Raul Esteves (1935) perspectivava a guerra moderna como aquela
onde predominava o fogo sobre a manobra. Fontes Pereira de Melo
(1934, 39-42) afirma, por sua vez, que o contra-ataque deve ser «sempre
apoiado pelo fogo» e que a defensiva estática, no essencial, consistia na
organização do fogo. O predomínio do fogo era igualmente mencionado
por Humberto Delgado (2003, 217). Os regulamentos são, no mesmo

35 Ou seja, de acordo com os regulamentos já citados, está-se perante a defensiva
móvel, a ocupação de sucessivas posições. 

36 Cf. Regulamento... (1935, 172) (Ministério da Guerra).
37 Escolheu-se deliberadamente usar uma terminologia moderna aplicada à época, na

medida em que a mutabilidade e pluralidade da terminologia da Estratégia no século XX

poderia tornar incompreensível qualquer interpretação que incluísse termos excessiva-
mente distintos.

38 Sobre as concepções soviéticas e alemãs de entre as guerras, v. também na biblio-
grafia as obras de James Corum (1992), Condoleezza Rice (1991 e 1994 [1986]), David
Glantz (1991), John Keegan ( 1995a e 1995b), Michael Geyer (1994), Jeremy Black
(2003), Hervé Coutau-Bégarie (1999), Raymond Aron (1976 e 1985)  e Erich Luddendorf
(1941). 
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sentido, bastante explícitos. O regulamento de 1927 define o ataque
como a manobra preparada e sustentada pelo fogo.39 O regulamento de
1935 ainda é mais evidente. O fogo surge como o elemento preponde -
rante da defensiva e da defesa. O ataque é o modo de combinar fogos e
utilizar as reservas.40 Em última análise, a frente de batalha emergia como
sendo linear e contínua, por via da importância do fogo (Macedo 1933-
-1934, 231-232).

Ao assumir a defesa como um dispositivo de linhas de defesa, de po-
sições defensivas consubstanciadas num sistema de frente linear e contí-
nua, valoriza-se por isso, dada a extensão da fronteira raiana, o conceito
de defesa em grandes frentes (Barreto de Oliveira 1937). Tasso de Miranda
Cabral e, em geral, os oficiais do Estado-Maior retomavam as modalida-
des de Estratégia geral militar (ou estratégico-operacionais, na visão de
Beaufre) existentes na Grande Guerra, teorizadas conceptualmente em
França entre as guerras. Como observou o marechal Costa Gomes, os
comandos portugueses do período de entre as guerras pertenciam à escola
da Grande Guerra.41

A perspectiva de defesa em grandes frentes era uma pedra essencial na
consubstanciação da defesa militar nacional, visto relacionar um dispo-
sitivo linear com um excesso de extensão espacial. Este conceito refere-
-se à defesa de uma dada extensão de terreno por efectivos menores do
que o julgado necessário pela doutrina. Dada a discrepância entre os efec-
tivos mobilizáveis por Portugal e a extensão da fronteira, mesmo consi-
derando só as zonas de fácil penetração, a defesa em grandes frentes pa-
recia ser um conceito de alto valor estratégico e táctico. Assim, e seguindo
os modelos franceses, seria necessária uma divisão regular para defender
11,5 km, enquanto numa defesa em grandes frentes poder-se-ia alargar o
dispositivo de frente até aos 18 km. Acima dos 18 km ter-se-ia apenas
um dispositivo de cortinas (Oliveira 1937). 

Não teve essa doutrina grande valor em Maio-Junho de 1940. É certo
que ao dissecar a campanha da Polónia, o alto Estado-Maior francês ob-
servou que cada divisão polaca defendia uma linha de frente da ordem
dos 40 km, algo deveras condenado pela doutrina táctica francesa. Bem
pelo contrário, as forças francesas tinham de defender apenas 10 km de
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39 Cf. Novo Regulamento... (1927, 326-327 e 380-382) (Ministério da Guerra).
40 Cf. Regulamento... (1835, 130 e 152).
41 Essa era a opinião de Costa Gomes. Segundo ele, os militares portugueses encon-

travam-se desfasados em termos doutrinais, tácticos e logísticos das potências militares
da Segunda Guerra Mundial e a maioria dos oficiais pertencia à «escola da Primeira
Grande Guerra» (cf. Maria Manuela Cruzeiro 1998, 30-31). 
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linha de frente por cada divisão. Esta perspectiva descansou o comando
francês. Não impediu, porém, a Wehrmacht de obliterar completa e deci-
sivamente o exército francês (Alexander 2000, 59-74). O problema não
era a continuidade da frente, mas a lógica estratégica que substanciava a
defesa. O exército francês formou uma grande frente contígua ao longo
da sua fronteira, uma defesa avançada, como preconizava a teoria militar
francesa e se pretendia mimetizar em Portugal. Essa defesa avançada,
contígua e linear, excessivamente perto das bases de operações alemãs,
servira de forma maravilhosa o ataque em profundidade, a cunha pene-
trante da Blitzkrieg.

Humberto Delgado (2003, 217), em plena Segunda Guerra Mundial,
referia o peso da escola francesa e da Grande Guerra. Para ele, a doutrina
ensinada nas escolas militares fazia predominar a artilharia, a permanente
ligação no movimento de todas as forças, os avanços lentos. 

O peso da doutrina da Grande Guerra era dominante nas concep-
ções estratégico-tácticas dos militares portugueses de entre as guerras.
Como dizia Elias da Costa (1936, 11), o fundamento da instrução era
a experiência da guerra anterior. A sua obra é marcada de forma vin-
cada pela experiência militar da Grande Guerra e por alguns pressu-
postos que a Segunda Guerra Mundial dissiparia. Era o caso do papel
dos carros de combate na batalha, considerados pelo autor meramente
suplementares da acção de infantaria. De facto, considera-os mesmo
uma mera arma de infantaria, que deveria coadjuvar durante as opera-
ções. Não era deficiência teórica do autor. Os regulamentos de cam-
panha afinavam pelo mesmo diapasão, integrando os carros nas uni-
dades de infantaria. 42

A dicotomização que opunha a defesa recuada à defesa avançada tam-
bém perpassara o debate estratégico-militar francês nos anos 20 e nos
anos 30. Duas linhas de defesa eram então consideradas: uma defesa
avançada na Bélgica, que permitiria encurtar a frente e adicionar às forças
francesas o exército belga e as suas poderosas fortificações na fronteira
leste; uma defesa recuada na fronteira franco-belga, que alargaria a ex-
tensão da frente a couraçar, a que se podia acrescentar o dificil problema
estratégico da construção de fortificações de betão no Norte da França,
à semelhança do que fora feito para o Leste na região da Alsácia-Lorena.
O problema da defesa avançada tinha a ver com o reposicionamento da
frente, para o qual se carecia da boa vontade belga, deveras complicada
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42 Cf. Regulamento... (1927, 316 e 357-358).  
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de obter nos fins dos anos 30 (Alexander 1992, 173-178, 186-192 e 198-
-209). 

A racionalidade da estratégia operacional francesa subjacente quer à
defesa avançada, quer à defesa recuada, era a de travar uma batalha pre-
parada em posições definidas e constituídas antes do choque das armas.43

O modelo português era canónico na subserviência à doutrina francesa,
«a batalha metódica», tudo cronometrado, ordenado, assente no fogo e
na manobra lenta e pausada (Kiesling 1996). É por isso que era tão es-
sencial que a Bélgica permitisse o posicionamento de forças francesas
antes da invasão alemã. Caso tal não sucedesse, como veio efectivamente
a acontecer, as forças francesas teriam de travar um choque de armas num
contexto fluido, no qual não se sentiam tão à vontade. 

Para os estrategos franceses, duas considerações dominavam a sua
estratégia operacional: o predomínio da defensiva, assente na defesa
estática e no valor das posições, e o poder de fogo como vector de do-
minância do campo de batalha: o «fogo mata» era um dito de Pétain
que se tornara corrente. Temos assim que a doutrina militar francesa
fazia predominar o valor da defensiva sobre a ofensiva, da posição e
do poder de fogo sobre a manobra e a mobilidade. Elas eram um re-
flexo da experiência da Grande Guerra e do peso traumático que esta
tivera na cultura militar francesa e também uma decorrência do dese-
quilíbrio demográfico existente entre a França e a Alemanha. Segundo
Alain Bru (1990, 5), a população em idade militar (20 aos 30 anos) em
1939 era de 6 500 000 homens na Alemanha para 2 600 000 em
França. Era isto que, em parte, justificava a preocupação francesa com
a «massificação» do exército.

A observação das concepções de estratégia geral militar e da estratégia
operacional francesa possibilita agora uma comparação com as modali-
dades de planeamento estratégico da defesa militar portuguesa. Note-se
que, tal como acontecia com a estratégia francesa, também em Portugal
se opunham duas perspectivas distintas de defesa, assentes numa defesa
avançada ou numa defesa recuada. Nenhuma destas modalidades remetia
para uma estratégia operacional em profundidade e móvel visando travar
aquilo que mais tarde se denominou, de acordo com a tradução anglo-
-saxónica dos conceitos soviéticos, «batalha em profundidade»,44 mas vi-
sava constituir uma defesa linear, contínua e de posição, ao contrário da
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43 Cf. Regulamento... (1935, 168). 
44 Para ser mais exacto, «deep battle», que se traduziu por «batalha em profundidade»

(v., por exemplo, as obras de David Glantz 1991 e Jeremy Black 2003).
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estratégia geral militar, em que estavam em debate dois modelos de de-
fesa, a defesa recuada ou a defesa avançada. 

O objectivo da estratégia geral militar em França e em Portugal acabou
por ser a de fundar a defensiva num conjunto mais ou menos avançado
de posições que garantissem a integridade e a inviolabilidade do território
nacional. Em ambos os casos, a preocupação com a maior mobilização
de homens para formar um exército de massas era um dos elementos
fundamentais da política de defesa militar, por causa da maior capacidade
populacional de que os inimigos dispunham. O que não deixava de ser
paradoxal, visto que se pretendia mobilizar o maior número de homens
com vista a responder ao inimigo, que, pela sua pujança populacional,
teria sempre a possibilidade de ser mais numeroso no campo de batalha.
Nem os franceses nem os portugueses conceberam outro tipo de estraté-
gia, na qual se substituísse a massa humana pela qualidade dos comba-
tentes ou do material. Para ambos, o dispositivo defensivo assentava
numa longa linha de posições defensivas lineares ao longo da fronteira,
ou até mais à retaguarda, de que são exemplo entre nós as linhas de Óbi-
dos, Rio Maior, Santárem e Setúbal ou as velhas linhas de Torres Vedras. 

A concepção de estratégia operacional proposta é, em ambos os casos,
defensiva. Como defensiva era também, nos dois casos, a estratégia total.
E quer a estratégia total, quer a estratégia operacional resultavam de di-
nâmicas políticas similares, visto ambos os países terem, em termos in-
ternacionais, posturas defensivas de salvaguarda da sua independência
(Kissinger 1994, 248-254), sendo a ofensiva apenas uma consequência
do enfraquecimento do inimigo, visando expulsá-lo do território nacio-
nal. Não há, em ambos os casos, a ideia de uma manobra ofensiva que
caracterize a estratégia defensiva, tal como sucedia na conceptualização
da estratégia operacional alemã dos anos 20.45 A estratégia operacional
alemã era ofensiva (enquanto a estratégia total nacional era defensiva) e
fora pensada como uma acção em profundidade, visando potenciar o
espaço, a manobra e a mobilidade, para destroçar a invasão de uma força
hostil, através de uma acção de flanqueamento. Era um paradigma de
defesa em grande profundidade em que predominava um espírito ofen-
sivo (Corum 1992, 31-34). Era claramente um modelo muito distinto da-
quele apresentado pelo comando português a Salazar e, claramente, assim
parece, do modelo de defesa francês. 
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45 Mesmo no contra-ataque, a ideia de manobra remetia para o fogo, não para o mo-
vimento das forças em presença. O contra-ataque era o reforço do fogo (cf. Regulamento...
1935, 187-188).
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Jean Paul Charnay (1990, 117-118) considera que a batalha clássica
teve, na história da Europa, duas modalidades, a da ordem paralela e a
da ordem perpendicular. À primeira correspondem as linhas de fortifica-
ções que caracterizaram a guerra dos séculos XVI e XVII e a guerra das trin-
cheiras de 1914-1918, à segunda as batalhas de Napoleão e a guerra aero-
terrestre da Blitzkrieg. Neste sentido, pode dizer-se que a modalidade de
defesa militar de Portugal, tal como apresentada pelo comando militar
português, remete para a ordem paralela, visto ser uma defesa linear, con-
tínua e de posição, isto é, estática (segundo o padrão francês). Revelador
da consideração dos militares portugueses em relação ao modelo francês
é, por exemplo, o facto de Ferreira Martins (1968, 18), anos após a Se-
gunda Guerra Mundial, ainda considerar os grandes paradigmas do ge-
neralato os generais franceses da Grande Guerra, Joffre, Foch, Pétain,
Lyautey, menosprezando Guderian, Rommel ou Patton. Pelo contrário,
a modalidade que decide o triunfo da Blitzkrieg é da ordem perpendicular,
em profundidade.

Ora, só resta considerar que, mesmo que a política militar tivesse, de
algum modo, alcançado o objectivo e criado as 18 ou as 24 divisões que
instava como essenciais, dificilmente teria evitado a derrota, uma vez que
a modalidade de acção definida estava, evidentemente, ultrapassada pela
revolução militar gerada pelo motor de combustão e pelas comunicações
radioelectrónicas. No entanto, a modalidade de defesa estática funda-
mentaria ainda a defesa de Portugal em 1942 e em 1943, o que talvez se
deva também às dificuldades em rearmar o Exército. Face à situação de
1941, a defesa metropolitana em 1942 apenas teria feito acrescer às capa-
cidades defensivas de Portugal o posicionamento nas principais vias de
penetração da fronteira de regimentos de cavalaria, forças de cobertura,
provavelmente com vista a retardar os movimentos do invasor. Assim,
em Chaves estava a Cavalaria 6, em Castelo Branco a Cavalaria 8, em
Elvas a Cavalaria 1 e em Estremoz a Cavalaria 3, coadjuvadas por bata-
lhões de caçadores. A este dispositivo ligeiro somava-se a teoricamente
mais sólida muralha da defesa imediata de Lisboa.46
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46 Cf. AHM, fundo Tasso de Miranda Cabral, 26.ª divisão, 13.ª secção, cx. 336, 
n.º 240.
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A Armada na primeira fase da guerra

«A guerra surpreendeu a Armada» na retoma do processo de moder-
nização e de reequipamento iniciado em 1930.47 Este processo ficara es-
tagnado com a modernização do Exército, iniciada em 1935-1936, e só
fora retomado em 1938, com a renovação da autorização legislativa para
reequipar a Armada com novos navios, nos quais se incluíam três con-
tratorpedeiros e três submarinos, com vista à criação de duas flotilhas
completas dessas armas. A guerra inviabilizou o processo, mas, parado-
xalmente, as primeiras acções operacionais de envergadura após a eclosão
da guerra, nomeadamente a salvaguarda da soberania das ilhas atlânticas,
estiveram a cargo deste ramo das Forças Armadas. Face a isto, a Armada
não deixou de lembrar ao poder político as debilidades em que se en-
contrava para poder responder a todas as solicitações geradas pela guerra. 

A crítica da Armada à política de defesa seria afirmada em definitivo
aquando da inserção do planeamento estratégico naval no denominado
«Plano 40», o plano de defesa do continente, que, como se viu, fora pro-
duto da combinação da visão política e da perspectiva do Exército. Face
à clara secundarização da Armada no processo, esta não deixaria de lem-
brar que Portugal era muito mais do que a fronteira continental ibérica,
ressalvando a imensa importância do mar para a segurança e defesa da
própria metrópole, em breve confirmada com o início da crise dos Açores
em princípios de 1941.

O ano de 1938 marca uma tentativa de salto qualitativo na utilização
dos meios navais por parte da Armada. O objectivo era reforçar a capa-
cidade de os meios navais operarem em conjunto.48 Em 11 de Maio de
1939 a experiência repete-se e é criada a Força Naval de Exercícios (FNE),
com a qual se pretendia efectuar experiências de carácter técnico e pro-
mover uma maior eficiência estratégico-táctica. Esta força naval de exer-
cícios foi constituída com o aviso de 1.ª classe Afonso de Albuquerque, os
avisos de 2.ª classe Gonçalo Velho e Pedro Nunes, os contratorpedeiros
Douro, Tejo, Tâmega, Vouga e Dão e, finalmente, os submarinos Delfim,
Espadarte e Golfinho. O objectivo geral era promover uma maior e mais

183

47 Cf. IAN/TT/AOS/CO/PC-78K, pasta 1, fl. 119, relatório escrito em 1940 pelo
major-general da Armada para o ministro da Marinha sobre o ano de 1939. 

48 Sobre a experiência da FNE em 1938, v. o relatório do major-general da Armada
para o ministro da Marinha de Maio de 1939 em IAN/TT/AOS/CO/PC-78K, pasta 1,
fls. 107-111.
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eficiente cooperação entre todas as unidades navais da Armada.49 Note-
se que a FNE englobava praticamente todas as unidades navais mais mo-
dernas, incluindo as flotilhas completas de submarinos e de contrator-
pedeiros. Demonstrava, em última análise, os parquíssimos recursos
navais de que dispunha a Armada, logo postos à prova com o início da
guerra.

Esta é a primeira constatação do relatório do major-general da Armada
para o ministro da Marinha sobre o ano de 1939. A guerra impusera à
Armada um enorme esforço, dado que os navios de guerra existentes
eram insuficientes, tanto mais que o apetrechamento do Arsenal e da
base de Lisboa era igualmente muito limitado. Assim, com o início da
guerra, grande parte dos navios tiveram de ser afectados ao serviço de vi-
gilância e soberania das ilhas adjacentes, de Cabo Verde e de Macau,
sendo a FNE substituída pela força naval metropolitana com todos os
restantes navios. O relator não deixa de salientar que a guerra destruíra o
esforço dos últimos anos e quebrara a coesão da Armada, obrigando à
dispersão dos navios para acorrer a todas as necessidades de vigilância e
salvaguarda de soberania. Os navios de fiscalização de pesca ficaram res-
ponsáveis pela vigilância dos portos e das costas metropolitanas.50

Com efeito, pouco antes do início da guerra haviam sido dadas ins-
truções especiais da Armada para um reforço da vigilância costeira dos
Açores e o aviso de 2.ª classe Gonçalves Zarco era remetido para as ilhas
para vigiar e proteger os cabos submarinos e as instalações TSF e garantir
a defesa costeira. Era pouco, tendo em conta que na própria instrução se
afirmava a inexistência de forças militares na estratégica ilha do Faial.51

Com a ameaça do eclodir da guerra, sucessivas instruções especiais afec-
taram outras unidades navais à defesa das restantes ilhas, ao mesmo
tempo que se reorganizava a defesa dos dispositivos. Assim, a vigilância
costeira das ilhas dos Açores era atribuída ao comandante do porto de
Ponta Delgada, apenas dependente do major-general da Armada por in-
termédio do Estado-Maior Naval.52 A intensificação da vigilância da Ma-
deira foi também activada e para esta ilha foi remetido o contratorpedeiro

49 Cf. AGM, Estado-Maior Naval, núcleo 224, cx. 1035, «Instrução especial n.º 4», de
11 de Maio de 1939.

50 Cf. IAN/TT/AOS/CO/PC-78K, pasta 1, fls. 119, 121 e 130, «Relatório do major-
-general da Armada para o ministro da Marinha sobre o ano de 1939», datado de Abril
de 1940.

51 Cf. AGM, Estado-Maior Naval, núcleo 224, cx. 1035, «Instrução especial n.º 16»,
de 25 de Agosto de 1939.

52 Ibid., n.º 17, de 25 de Agosto de 1939. 
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Tâmega. 53 Na sequência da invasão germânica da Polónia era remetido
para Cabo Verde, com a missão de vigilância e garantia de neutralidade,
o aviso de 2.ª classe Pedro Nunes. 54 Face ao deflagrar da guerra, a missão
da Armada concentrou-se de forma mais evidente na defesa das ilhas sob
soberania portuguesa. Assim, e enquanto o Exército se concentrava no
problema da defesa continental da metrópole, a Armada desviava a sua
atenção para o oceano e para os vastos territórios portugueses de além-
-mar. Essa preocupação foi também visível em termos simbólicos
aquando da passagem por Ponta Delgada de navios de guerra dos EUA.
Nessa ocasião foi enviado para Ponta Delgada, em representação e afir-
mação da soberania portuguesa, o aviso de 2.ª classe Gonçalo Velho. 55

Apesar do clima de guerra, o relatório do major-general da Armada
era apaziguante e calmo no tom. Algo que se podia deduzir da conside-
ração sobre a evolução da situação naval geral. O relator mostrava-se con-
fiante nas capacidades anti-submarinas dos aliados e salientava que as
medidas pareciam estar a dar fruto, uma vez que a campanha submarina
alemã parecia ser débil pelos resultados até então alcançados. O relator
concluía com visível satisfação, uma vez que face à imensa superioridade
da esquadra de superfície da Grã-Bretanha, para mais suportada pela
França, a frota germânica pouco poderia fazer no espaço atlântico e a
salvaguarda da soberania portuguesa seria consideravelmente reforçada.

A campanha submarina correra bem à Kriegsmarine nos anos de 1939
e 1940, mas, devido ao reduzido número de navios disponíveis, foi
pouco visível. Na realidade, os submarinos alemães, com perdas reduzi-
das, afundaram muitos mais navios aliados e o diferencial nunca seria
tão elevado a favor da Kriegsmarine como nessa altura. O problema é que,
havendo poucos submarinos alemães em operações, este sucesso não era
visível, porque as perdas de navios aliados eram, apesar disso, baixas e a
sua capacidade de substituição bastante elevada. A Kriegsmarine dispunha
apenas de 57 unidades, mais de metade delas costeiras, com pouca auto-
nomia. A situação era similar nas unidades de superfície, estando a Kriegs-
marine reduzida a 5 navios de linha, 2 cruzadores pesados e 3 navios de-
nominados couraçados de bolso, contra 20 navios de linha britânicos,
17 couraçados e 3 cruzadores de batalha e ainda 13 porta-aviões (Forty e
Duncan 1990, 57 e 77; Keegan 1989, 48-49).

53 Ibid., instruções especiais n.os 18 e 19 de 25 de Agosto de 1939.  
54 Ibid., instrução especial n.º 20 de 1 de Setembro de 1939. 
55 Ibid., instrução especial n.º 21 de 13 de Setembro de 1939. 
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A situação naval tornar-se-ia bem mais grave a partir de meados de
1940. Com a ocupação da Noruega e da França, as bases navais alemãs
foram avançadas para oeste e noroeste e a acção das suas forças navais
claramente reforçada e favorecida. A «Instrução especial n.º 41», de 5 de
Junho de 1940, reflectia essa evolução negativa. Respondia à preocupação
com as acções das 5 colunas e com os ataques de surpresa e exigia que as
forças de vigilância das ilhas garantissem o efectivo da guarnição de cada
navio a 50%, com os postos em permanente posição de tiro, armados e
municiados para 30 dias e a adopção de medidas de vigilância nocturna.56

O relatório do major-general da Armada era sintomático sobre o papel
central da Armada na segurança e garantia da soberania das ilhas atlânti-
cas, exigindo a permanência constante de navios de guerra nas ilhas dos
Açores. Na sequência dessa preocupação era activado, nesse ano, o centro
de aviação de Ponta Delgada.57

A situação que já se observara em tempo de paz reforçou-se com a de-
flagração da guerra. As perspectivas geoestratégicas do Exército e da Ar-
mada eram distintas e a guerra reforçou essa dinâmica, com o primeiro
a centrar-se na questão da ameaça à fronteira continental e a segunda a
insistir na salvaguarda da soberania das ilhas atlânticas e das possessões
portuguesas de além-mar. Esta concepção marcaria a interpretação que
foi feita e a resposta que foi dada pelos responsáveis da Armada à pro-
posta apresentada pelo governo sobre a defesa nacional no documento
intitulado «Plano 40».

A Armada não foi consultada na definição do «Plano 40». O que se
lhe pedia era que, tendo em conta a visão apresentada no plano, definisse
a sua inserção e as missões em que deveria estar envolvida. Qual seria
então o papel da Armada no plano? O governo começa por salientar que
a salvaguarda das linhas de comunicação dependia da protecção do
aliado britânico, pelo que à Armada mais não seria necessário que a de-
fesa dos portos portugueses e a evacuação dos órgãos de soberania. Tra-
tava-se de uma função claramente complementar na política de defesa.
Assim, e em última análise, a função decisiva da Armada seria a de ga-
rantir o transporte dos órgãos de soberania, caso fosse de todo inviável
assegurar, no final, um reduto de soberania no continente.58
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56 Cf. AGM, Estado-Maior Naval, núcleo 224, cx. 1035, «Instrução Especial n.º 41»,
de 5 de Junho de 1940.

57 Cf. IAN/TT/AOS/CO/PC-78K, pasta 1, «Relatório do major-general da Armada
para o ministro da Marinha», datado de Fevereiro de 1941, fls. 136-140.

58 IAN/TT/AOS/CLB/MMB-3, proc. 3, pasta 3, n.º 31, fls. 49-52.
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Face à secundarização completa deste ramo das Forças Armadas, a res-
posta dada pela Armada não poderia deixar de salientar os perigos de
uma visão tão unilateral na política de defesa nacional. O ministro da
Marinha afirmava que o excesso de preocupação com a fronteira terrestre
desviava o país do rumo atlântico e salientava que a unidade nacional se
fazia através do mar, não tendo esta um carácter puramente militar ou
terrestre. A preocupação com a fronteira terrestre desviava o país da sua
natural vocação, o mar, sendo a defesa da fronteira continental política
e não militar. 59 O ministro da Marinha retomava, em defesa da Armada,
toda a tradicional perspectiva que os teóricos navais tinham desenvolvido
nos anos 30, nomeadamente Pereira da Silva: o poderio nacional cen-
trado no mar, na relação ultramarina e no desenvolvimento do comércio.
Assim, a visão unilateral, continentalista, da política de defesa era vista
como um atentado à essência de Portugal e por isso, um clamoroso erro
estratégico.

Mas, também de um ponto de vista prático, a Armada considerava
que a política de defesa nacional e o «Plano 40» assentavam em algumas
aporias estratégicas e militares e expunha-as ao ministro da Marinha, que
as deu a conhecer ao presidente do Conselho. Segundo a majoria-general
da Armada, o «Plano 40» estava excessivamente centrado na defesa ter-
restre e na ameaça espanhola. No entanto, a ameaça também podia vir
do ar e do mar. Sublinhava, desde logo, que Lisboa podia facilmente ser
ameaçada pelo mar, por uma força espanhola ou germânica vinda das
costas espanholas ou francesas. Ora, as defesas de Lisboa eram muito de-
béis e a esquadras das potências referidas muito mais fortes do que a por-
tuguesa. O relatório da Armada criticava mesmo a opção definida como
mais provável para a invasão, uma operação ortodoxa com forças terres-
tres oriundas da fronteira. O «Plano 40» não imaginava uma invasão he-
terodoxa, uma invasão aeronaval, ou tão-só aérea, efectuada por forças
alemãs ou combinada com forças espanholas. 60 Neste ponto, a riqueza
da interpretação da Armada não pode deixar de ser realçada, demons-
trando uma mais aguda percepção das transformações que ocorriam na
estratégia e na táctica militar. A confirmar esta acutilância temos o assalto
a Creta ocorrido em Maio de 1941, feito por páraquedistas alemães, que
faria cair nas suas mãos a preciosa ilha, sobrepondo-se ao domínio naval
da Royal Navy (Chappell e Quarrie 1994 [1983], 12-17). 
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59 IAN/TT/AOS/CLB/MMB-3, proc. 3, pasta 3, n.º 31, fls. 26-31, doc. assinado pelo
ministro da Marinha e datado de 26 de Março de 1941.

60 IAN/TT/AOS/CLB/MMB-3, proc. 3, pasta 3, n.º 31, fls. 59-62, doc. datado de 14
de Abril de 1941 e oriundo da majoria-general da Armada.
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Mas a heterodoxia da Armada teve ainda outras manifestações. Efec-
tivamente, avisa o governo de que este, ao reforçar a importância de um
reduto extremo de soberania ou, em último recurso, a evacuação do ter-
ritório, não se preocupava com a defesa das ilhas atlânticas, quando a in-
vasão de uma delas podia ser motivo para a entrada de Portugal na
guerra.61 O texto emanado da majoria-general da Armada questionava
ainda a garantia do apoio da Grã-Bretanha e alertava, ao mesmo tempo,
para a débil defesa do porto de Lisboa, desprovido de uma protecção
marítima ou antiaérea credível. 

De facto, o texto crítico da Armada não deixava de questionar a certeza
da ajuda britânica e salientava que esta não era uma realidade, mas apenas
uma aspiração. Na sequência destes documentos, a Armada definia o
«Plano de acção naval». No que dizia respeito às ameaças, considerava a
possibilidade de raids navais efectuados com cruzadores de batalha e pa-
quetes rápidos visando o continente ou as ilhas. Com este novo tipo de
ameaça, a Armada pretendia talvez alertar os estrategos do «Plano 40»
para a tipologia das acções hostis que estavam para lá da simples e orto-
doxa invasão militar terrestre. Quanto às missões, considerava que lhe
cabiam três, de acordo com o «Plano 40»: a defesa das linhas de comu-
nicação marítimas com o apoio da Grã-Bretanha; a defesa dos portos; a
evacuação dos órgãos de soberania. 

Sobre cada uma destas missões referia que nada fora até então previsto
e terminava evidenciando a reduzida capacidade de carga dos aviões e
dos navios da Armada para evacuar os órgãos de soberania.62 Em resumo,
a Armada criticava de forma áspera o «Plano 40», achando-o unilateral e
monocentrado na defesa continental metropolitana, não considerando
os perigos existentes sobre as ilhas atlânticas nem uma ameaça aeroma-
rítima à metrópole. Expressão efectiva da visão de defesa nacional do
Exército, era um plano incompleto, mas, pior do que isso, não assegurava
uma verdadeira tipologia de todas as ameaças que podiam impender
sobre Portugal e não garantia uma efectiva resposta do país e das forças
militares portuguesas aos perigos que poderiam advir do exterior. 

Ao invés, a visão da defesa nacional que a Armada propunha era bem
mais abrangente e reflectia uma percepção mais acutilante sobre uma
problemática que começava a delinear-se nos princípios de 1941: a ques-
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61 Cf. IAN/TT/AOS/CLB/MMB-3, proc. 3, pasta 3, n.º 31, fl. 63. Era uma visão
muito aguda. Em princípios de 1941 começaria efectivamente a saga diplomática em
redor dos Açores. 

62 Cf. IAN/TT/AOS/CLB/MMB-3, proc. 3, pasta 3, n.º 31, fls. 64-69.
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tão dos Açores. De facto, após o colapso da França, a questão dos Açores
tornou-se essencial quer para a Grã-Bretanha, como possível substituto
de Gibraltar no controlo da saída ocidental do mar Mediterrâneo, quer
para os EUA, como plataforma de avanço sobre a Europa, ou de primeira
linha de defesa face a um avanço alemão sobre o seu território (Telo 1993,
308-315). 

A continentalização da política militar 
de defesa nacional

A política militar de defesa nacional vai, durante a Segunda Guerra
Mundial, centrar-se em dois eixos fundamentais: a questão da defesa da
fronteira continental terrestre e a questão da defesa das ilhas açorianas.
Outros factos sucederam que afectaram Portugal de um ponto de vista
da segurança e da defesa, mas as suas repercussões tiveram um impacto
menor ou nulo na política militar, ou foram solucionados diplomatica-
mente. O caso mais paroxístico dessa realidade é a situação de Timor.
Apesar de duas invasões sucessivas, o seu impacto na organização militar
de defesa foi quase nulo, se exceptuarmos a expedição enviada em mea-
dos de 1945 para apoiar o suposto desembarque de forças dos EUA na
ilha. De facto, a resolução da questão de Timor, favorável nos termos a
Portugal, acabou por ser diplomática (Fontoura 1994, 496-546). 63 Situa-
ção similar aconteceu com Macau, face aos japoneses que ocupavam
parte da China. De igual modo, o envio de expedições militares para as
colónias e para as outras ilhas atlânticas, pela sua menor ou reduzida di-
mensão, assim como o afundamento de navios mercantes portugueses
por submarinos alemães durante a guerra, pesaram pouco nas decisões
da política de defesa militar naval. 

Para os Açores, entre Abril de 1941 e Maio de 1944, foram enviados
28 582 homens. Para a Madeira, entre as mesmas datas, 3701. Quanto a
Cabo Verde, há a indicação do envio de 5504 homens. Moçambique e
Angola receberam, apenas em 1942, respectivamente, uma expedição de
848 e 887 efectivos.64 É visível o peso das expedições enviadas para os
Açores, que perfazem cerca de 70% de todos os expedicionários remeti-
dos do continente. Já vimos, no entanto, que o governo de Lisboa con-
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63 Sobre as dimensões diplomáticas da questão timorense e o seu impacto na política
externa de Portugal, cf. António Telo (1991, vol. 1, 43-61, e vol. 2, 209-217). 

64 Cf. AHM, classificador geral (classificação provisória), G — mobilização militar, pro-
jectos e estudos —  2.ª secção, núcleo 153, cx. 330, «Embarque de pessoal». 
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siderava como remota probabilidade a guerra nas colónias. Assim, as
grandes decisões sobre a política de defesa militar naval de Portugal du-
rante a Segunda Guerra Mundial centram-se sobre a defesa da fronteira
metropolitana continental e a defesa das ilhas açorianas.

A questão açoriana, contudo, é de mais tardia concentração do que a
questão da defesa da fronteira continental. A questão espanhola era algo
muito presente na história moderna portuguesa e todo o planeamento
militar do Exército nos anos 20 e 30 fora efectuado tendo em conta essa
ameaça. A Armada desde cedo salientara a importância estratégica das
ilhas. Esta fora objecto de algumas obras teóricas (Faro 1930), mas a
ameaça às ilhas atlânticas portuguesas não era tão sentida como o «perigo
espanhol», exacerbado pela ditadura militar e pelo regime do Estado
Novo devido à instauração da República em Espanha e depois em virtude
da ameaça que constituía a Guerra Civil Espanhola. 

Assim, no início da Segunda Guerra Mundial, a defesa das ilhas aço-
rianas, sem ser totalmente descurada, fora deixada à Armada e aos parcos
recursos que do continente podiam ser para as ilhas desviados. Se a Ar-
mada tinha então um papel de relevo nos Açores, era porque, em boa
medida, a preocupação com a defesa do arquipélago não era ainda es-
sencial. Seria preciso esperar pela pressão crescente da Grã-Bretanha e
principalmente dos EUA, motivada pelo sentimento de vulnerabilidade
estratégica das ilhas e da sua essencial importância para os planos aliados,
para que em Lisboa os sinos de alarme ecoassem e a preocupação com a
sua defesa se tornasse premente. Mas esta premência, com o envio de
efectivos militares cada vez mais numerosos para as ilhas a partir de fins
de 1940 e princípios de 1941, levaria de modo paulatino à continentali-
zação da defesa dos Açores e à menorização do papel da Armada na
mesma. Este facto resultaria também, quer de factores políticos, quer de
factores técnicos. 

Como já se referiu, um pouco antes da eclosão da Segunda Guerra
Mundial o governo enviara um navio de guerra e ordenara várias medidas
de carácter defensivo para salvaguardar a soberania das ilhas. De igual
modo, a eclosão da guerra levou o comando do Exército a remeter ins-
truções para os comandos militares nos Açores para que fossem tomadas
medidas de carácter defensivo nas ilhas. Segundo Ernesto Machado
(1959, 89-90), à altura comandante militar dos Açores, as instruções re-
cebidas obrigavam-no a mudar o seu posto de comando de Angra do
Heroísmo para Ponta Delgada e a escolher as melhores posições para a
instalação de artilharia de costa. Esta situação não deixa de ser um sin-
toma de como nada fora preparado para garantir uma organização e uma
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estratégia de defesa militar dos Açores anteriormente à deflagração da
guerra. A defesa das ilhas estava reduzida a 2 batalhões de infantaria sem
artilharia de costa disponível (Meneses 1988, 51). Assim, como explicar
que só aquando do início do conflito se decida mudar o posto de co-
mando e apareça a preocupação com o posicionamento da artilharia de
costa? Durante os meses de Outubro a Dezembro, a acreditar nas suas
memórias, Ernesto Machado (1959, 94-114 e 123-125) efectuou os estu-
dos e mudou o seu comando de ilha. Propôs a instalação das baterias de
artilharia de costa na Terceira e na Horta e requisitou um navio da Ar-
mada para permanecer na primeira ilha, facto que diz ter começado a
suceder a partir de Novembro de 1939. Só em Junho de 1940 são envia-
das para os Açores baterias de artilharia de costa para equipar as ilhas de
São Miguel (Ponta Delgada) e do Faial (Horta), material que só em Se-
tembro de 1940 estaria em estado operacional. Assim, até meados de
1940 a defesa dos Açores mobilizou-se de forma muito lenta. É certo
que com a guerra delimitada ao centro da Europa a ameaça às ilhas pa-
recia distante. 

A situação, já se referiu, transformar-se-ia com a subjugação da França
pela Alemanha. O espaço atlântico vulnerabilizou-se de forma bem mais
intensa, ao mesmo tempo que a conjuntura da Península Ibérica se aden-
sava, porque a pressão continental se fazia agora sentir com muito maior
intensidade sobre ela. Apesar de a situação de ameaça se ter agravado nas
ilhas açorianas, a possibilidade de uma invasão terrestre no continente
concentrava todos os esforços do governo e do Exército. O «Plano 40» é
a expressão acabada desse panorama. Nem uma palavra é proferida sobre
as ilhas, como a Armada não deixou de assinalar. Na verdade, em Outu-
bro de 1940 partiriam as primeiras forças expedicionárias metropolitanas
para os Açores.65 Este envio era quase concomitante com a definição ini-
cial do plano de defesa das ilhas — na realidade, um esboço — e com a
decisão de reforçar a defesa dos Açores com contingentes vindos do con-
tinente. Em Fevereiro de 1941, Santos Costa avisava o brigadeiro Godi-
nho, comandante militar dos Açores, para a imperiosidade da resistência
no Faial, Terceira e Horta se prolongar por 96 horas, contando apenas
com os seus recursos. O comandante militar dos Açores era instado a
fortificar as praias com trincheiras, arame farpado e metralhadoras (Cruz,
org., 2003, 171-172). Assim, segundo o plano proposto em Junho de
1940, a defesa concentraria o seu esforço nas ilhas de São Miguel, Terceira
e Faial e seria reforçada com contingentes vindos do continente, para
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65 Tratou-se do Batalhão 66.  
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além de potenciar o recrutamento local. Seriam instaladas baterias de ar-
tilharia de costa nas zonas mais vulneráveis a um desembarque e requi-
sitado o apoio da Armada com navios de guerra permanentemente pre-
sentes, (Cruz, org., 2003, 173-174), assim como a construção de
facilidades para a instalação de meios da Aeronáutica e de defesa anti-
aérea (Foutoura  1994, 429-430).

Os meios, contudo, foram lentos a constituir-se. Em Março de 1941,
Salazar, numa carta enviada a Armindo Monteiro, afirmava que a cons-
tituição da defesa estava a processar-se com uma lentidão exasperante,
culpando os militares pela falta de sentido prático e referindo que a defesa
contava à altura, em condições operacionais, com um batalhão de infan-
taria de cerca de 1000 homens e uma bateria de 3 peças de artilharia de
costa de 15 em Ponta Delgada (São Miguel), um batalhão de infantaria
de cerca de 1000 homens e uma bateria de 4 peças de 15 na Horta (Faial)
e um batalhão de infantaria de cerca de 1000 homens em Angra do He-
roísmo (Terceira). Salazar referia ainda que, considerando a possibilidade
de mobilização local, se poderia constituir para cada uma das ilhas refe-
ridas o equivalente a um regimento de infantaria a dois batalhões. Acres-
cia o potencial da defesa, a presença em permanência de dois navios da
Armada, revezando-se na vigilância das ilhas (Rosas, Barros e Oliveira
1996, 178-179). Como se pode observar, a defesa estava no seu nível mí-
nimo, ou seja, não houvera virtualmente quase nenhum reforço de meios
entre Setembro de 1939 e princípios de 1941, à excepção de um batalhão
de infantaria e de duas baterias de artilharia de costa. 66 Os meios da Ar-
mada, já bastante estendidos em esforço, eram claramente insuficientes. 

Seria preciso esperar pelo amainar da tensão na Península Ibérica em
fins de 1940, princípios de 1941, e pelo despertar do interesse dos EUA
pelas ilhas dos Açores para que o reforço destas fosse intensificado. De
facto, o grosso dos contingentes militares do continente enviados para
os Açores foi activado a partir de meados do ano de 1941 e outros ainda
em 1942. Em Abril de 1941 são enviados para as ilhas 95 oficiais, 174
sargentos e 2493 praças, num total de 2762 homens. Até ao final do ano
aportariam no arquipélago 13 063 efectivos.67 Segundo outro docu-
mento, até Abril de 1941 apenas tinham sido embarcados para os Açores
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66 Com peças dotadas de curto alcance, segundo M. de Sousa Meneses (1988, 84),
que refere que estas tinham um raio de 12 km de alcance.

67 Cf. AHM, classificador geral (classificação provisória), G — mobilização militar, pro-
jectos e estudos —, 2.ª secção, núcleo 153, cx. 330, «Embarques de pessoal». Contém a
lista anual e mensal de efectivos embarcados para as ilhas e para as colónias entre 1941 e
1944. 
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53 oficiais, sargentos e praças em 4 navios, depois, entre Abril e Dezem-
bro de 1941, nada menos de 31 embarques são feitos para transportar
tropa para as ilhas. A média de embarques é de 1,3 por mês entre Janeiro
e Março e de 3,25 nos meses subsequentes. Só em Abril ter-se-iam efec-
tuado quatro embarques.68 Mesmo as forças aéreas, a Aeronáutica Naval
e do Exército, só são remetidas para os Açores em meados de 1941 (Can-
nongia 2001, 101-102).

Não admira, por isso, que só em meados de 1942 fosse instituído em
definitivo um plano operacional de defesa das ilhas açorianas.69 No total,
o Exército empenhou na defesa dos Açores 19 batalhões de infantaria, 3
companhias de caçadores, 24 baterias de artilharia e 2 companhias de
acompanhamento regimental, além de outras unidades de apoio e servi-
ços. Nos Açores estiveram também presentes 3 esquadrilhas da Aeronáu-
tica Militar, duas esquadrilhas de gladiator (30 aparelhos) e uma de 5 jun-
kers 52 (Cannongia 2001, 101 e 103). O total de efectivos teria sido de
cerca de 32 000 homens, segundo M. de Sousa Meneses (1988, 126), a
maioria oriunda do continente. Em comparação com estes efectivos, a
Armada acabava por ter uma participação muito menos visível. António
Telo refere que o número de navios a operar fora da proximidade da base
de Lisboa era reduzido e o grosso estava concentrado nas posições insu-
lares de Portugal. Nas ilhas dos Açores estariam em permanência um ou
dois navios da Armada (Telo, 1999, 423-425), facto já salientado por Sa-
lazar na carta enviada a Armindo Monteiro. A estes juntava-se o pequeno
destacamento de hidroaviões da Aeronáutica da Armada, amarinhados
no centro de aviação de Ponta Delgada (Tadeu, 1984, 349 e 351).   

Face à discrepância de efectivos entre as forças militares terrestres e as
forças navais, a defesa das ilhas acabou por ficar subordinada ao Exército,
a despeito de a Armada garantir a sua autonomia. Com efeito, a coorde-
nação das Forças Armadas presentes no arquipélago pertencia ao Co-
mando Militar dos Açores, ao qual se subordinava o Comando de Defesa
Marítima dos Açores (Telo 1999, 424). A defesa das ilhas tomava então
um claro carácter terrestre, uma vez que os meios de defesa oferecidos
pelo Exército eram muito mais vastos do que os do outro ramo das For-
ças Armadas. Segundo Barros Rodrigues (Cruz, org., 2003, 253), sem um
serviço naval e aéreo de vigilância à distância, a defesa terrestre das ilhas
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68 Ibid., «Pessoal e material transportado». Contém lista de pessoal enviado para as
ilhas em 1941, datas de embarque e nome dos navios.

69 Denominado «Ideia de manobra», estabelecida na «Directiva de conjunto para o
reajustamento da defesa», de 10 de Agosto de 1942 (cf. Álvaro Lemos de Fontoura 1994,
431).
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não teria a mínima chance porque seria de forma fatal surpreendida pelo
ataque. O dispositivo desenvolvido pelo Exército procurava resistir a um
desembarque hostil, repelindo-o com uma acção defensiva assente na
defesa avançada nos locais de desembarque e uma reserva geral de reforço
dos locais ameaçados. 

Segundo as directivas do Comando Militar dos Açores, cada ilha teria
uma defesa autónoma, sendo a ilha atacada reforçada com efectivos das
ilhas não alvejadas. Era necessário levar o poder de fogo à maior distân-
cia possível e desenvolver uma defesa avançada desde as praias, con-
tendo cada ilha um reduto final de defesa. Guarneciam-se apenas três
das ilhas (São Miguel, Terceira e Faial), consideradas as mais importantes.
Era uma estratégia operacional tipicamente terrestre, na qual a Armada
contava pouco, em boa medida porque os seus meios eram por demais
reduzidos. Esta estratégia era decalcada da defesa da metrópole em duas
linhas, as posições em redor dos locais mais favoráveis aos desembarques
e uma reserva, usualmente posicionada em redor da capital da respectiva
ilha. Estas últimas posições configuravam também uma segunda linha
de defesa. Neste sentido, apesar de se tratar da defesa de um território
insular, a preeminência do Exército acabou por também aqui ser deci-
siva. Não é objecto deste trabalho dissecar de forma sistemática o plano
de defesa das ilhas dos Açores. Esta estratégia militar defensiva parecia
não ter em conta a enorme superioridade naval e aérea dos EUA e da
Grã-Bretanha, que tornaria inviável o apoio mútuo ou qualquer ideia
de manobra de reforço. Humberto Delgado (Cruz, org., 2003, 163) era
extremamente crítico em relação ao contínuo envio de homens para as
ilhas, defendendo que a capacidade de manobra dos efectivos era muito
condicionada pela dimensão das ilhas e pelo mar, dificuldades acrescidas
pela falta quase total de estradas alcatroadas. Estas considerações de
Humberto Delgado são, de certo modo, semelhantes àquelas que o ma-
rechal Rommel desenvolvera por ocasião do seu comando do Grupo de
Exércitos B em França. Rommel optou por aproximar da costa todas as
forças de que dispunha, porque a superioridade aérea e naval aliada tor-
naria quase impossível uma manobra de contra-ofensiva. O desembar-
que ou era derrotado nas praias, ou não o seria jamais. Rommel defendia
a sua estratégia operacional, tendo em vista as características peculiares
do ataque anfíbio, por oposição à ofensiva terrestre. Porém, em abono
dos portugueses, observe-se que o modelo de defesa contra o assalto an-
fíbio não parecia muito distinto do aplicado pelos japoneses na defesa
das suas posições insulares. Mais tarde, os japoneses, aconselhados pelos
alemães, desenvolveriam uma defesa em profundidade, baseada numa
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defensiva móvel, abandonando a defesa avançada das praias (Daugherty
III 2002).

A política militar de defesa durante a Segunda Guerra Mundial foi do-
minada pela primazia do Exército. Os planos militares de defesa, quer
do continente, quer dos Açores, baseavam-se numa lógica militar terrestre
e nas concepções estratégico-tácticas que o Exército tinha vindo a apre-
sentar desde os anos 20. A situação da Armada, que detinha, como se
viu, funções essencialmente complementares, resultava da sua dimensão
técnica e da dimensão política, sendo esta a razão primacial. 

A dimensão técnica relacionava-se com a realidade económico-mate-
rial de Portugal, um país atrasado de um ponto de vista industrial e tec-
nológico, predominantemente rural. A maioria das indústrias portuguesas
era de pequena dimensão e baixa tecnologia (Rosas 1994, 61-84). Ora,
aquilo que distinguia, desde há séculos, o Exército da Armada era o dis-
tinto cunho tecnológico da segunda, por oposição ao primeiro. De facto,
só com a Segunda Guerra Mundial, a locomoção táctica das forças ter-
restres passou a ser efectuada utilizando máquinas, primeiro os automó-
veis, depois aviões e helicópteros (Van Creveld 1980, 11-112). No mar,
dificilmente um adversário em grande desvantagem tecnológica poderia
bater outro. Em terra, pelo contrário, a história está cheia de exemplos
de forças supostamente fracas em recursos materiais que bateram opo-
nentes muito mais fortes em meios materiais. Assim, e até ao século XX,
o factor tecnológico era muito mais importante no mar do que em terra.

A Armada precisava de navios para poder combater, mas, infelizmente
para a marinha de guerra portuguesa, tendo em conta os limitados recursos
do país, estes eram meios escassos. Em 1939, aquando da eclosão da Se-
gunda Guerra Mundial, a Armada dispunha de 14 navios de combate mo-
dernos, alguns mais antiquados, e algumas pequenas unidades ligeiras. Era
muito pouco para poder acorrer a todo o espaço territorial português, ainda
bem vasto, com as suas possessões insulares e os seus territórios ultramari-
nos. A situação da Armada ainda era mais complicada, como se observou,
pelo facto de os navios, para serem uma força com uma razoável capaci-
dade combativa, terem de operar em conjunto e a Armada não dispor de
um número suficiente de unidades, nem sequer para organizar uma flotilha
de 8 barcos do mesmo tipo operacional. Assim, a possibilidade de a Ar-
mada contribuir para uma defesa credível do país ficava muito debilitada.
Era bem duvidosa a defesa de Lisboa contra um ataque da esquadra espa-
nhola, tamanha era a vulnerabilidade da Armada. 

Pelo contrário, apesar de Portugal ser um país de reduzida população,
quando comparado com as grandes potências europeias, ou mesmo com
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a Espanha, não lhe faltavam homens. Os teóricos militares mais optimis-
tas calculavam que Portugal podia pôr em pé de guerra cerca de 500 000
homens (talvez mais, alguns chegavam a falar de 700 000 efectivos). Ou-
tros, menos optimistas, ficavam-se pelos 250 000 homens. Seja como for,
eram efectivos suficientes para gerar uma força militar razoável, com um
custo que o serviço militar geral e a conscrição tornavam pouco dispen-
dioso. Isto explica, em parte, por que se tornava atraente apoiar a política
militar de alguns sectores maioritários do Exército que defendiam a cons-
crição e a criação de um exército de massas, por oposição a uma bem
mais cara política naval de criar uma esquadra apreciável mas que nunca
seria suficientemente grande nem suficientemente eficaz.

Mas a este factor há a acrescentar outro, tão ou mais fundamental do
que o primeiro, o factor político. Alguns historiadores têm salientado, com
razão, que nos finais dos anos 30, Salazar tinha de certo modo assegurado
um grau muito razoável de controlo político do Exército, consubstanciado
na sua ascensão a ministro da Guerra.70 Mas esta ascensão tem outra face.
Ao assumir a pasta da Guerra, Salazar como que se inseriu no aparelho mi-
litar terrestre, na medida em que passou a gerir esta organização, com as
suas lógicas estratégicas próprias, mas, não sendo um estudioso dos fenó-
menos militares nem tendo doutrina própria sobre o assunto, para além
da ideia, mais política do que militar, de reduzir a influência do Exército
ao seu mester, ficou como que conformado às possibilidades de acção es-
tratégica que os comandos militares lhe apresentavam.71

Ora, Salazar lidava directamente com os comandos do Exército, mas
era mediado pelo ministro da Marinha na relação com os comandos da
Armada. Não porque não pudesse fazê-lo, mas porque uma intervenção
directa e mais profunda na acção da Armada não lhe era necessária, dado
que esta não tinha a importância política nem o grau de perigo conspi-
rativo do Exército. Assim, de certo modo, a Armada foi ficando no limbo
da política de defesa, enquanto a função do Exército crescia e, conse-
quentemente, também maiores eram os recursos financeiros dedicados
à defesa nacional que lhe eram entregues.72 É por isso de destacar a dis-
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70 São os casos dos mais emblemáticos estudiosos do fenómeno militar durante o Es-
tado Novo (v. as obras dos seguintes autores citadas na bibliografia final: António Telo,
Luís Salgado de Matos, Medeiros Ferreira, Maria Carrilho e Telmo Faria).

71 Costa Brochado (1987, 61) salienta que Salazar escolhera Santos Costa para o elu-
cidar sobre as questões militares. Ora, como já se observou, Santos Costa tinha desen-
volvido uma concepção de defesa militar nacional de carácter terrestre, pelo que se inseria
perfeitamente nas concepções matrizes oriundas do Exército. 

72 António Telo (1999, 350-352 e 510-511) refere que, em geral, entre 1935 e 1950, du-
rante o Estado Novo, à excepção de alguns anos, o Exército recebeu mais ou menos, em
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Os rendimentos decrescentes da defesa militar (1940-1942)

tinção que Nuno Valério (1994, 212) faz entre o Ministério da Guerra,
em termos do seu peso no orçamento de Estado, e o Ministério da Ma-
rinha. Nuno Valério considera o Ministério do Exército um «grande mi-
nistério», que consome, nos anos do seu estudo (1913-1947), entre um
oitavo e um terço do Orçamento de Estado, enquanto o seu homólogo
da Marinha não passa de um «ministério médio», que ronda um décimo
a um vigésimo da despesa pública.

Por seu turno, apesar da maior subordinação (mas jamais submissão)
militar do Exército ao ditador, o facto de este ser o principal responsável
pela condução dos seus destinos e de sentir a necessidade de o gerir com
algum cuidado político tornava Salazar mais atento e flexível aos projec-
tos militares terrestres de reorganização da força militar geral. Isto quer
dizer que os militares do Exército tinham um acesso mais directo a Sala-
zar e uma maior capacidade de influenciar as decisões do regime sobre a
política militar de defesa nacional. Esse facto é percepcionável no próprio
Arquivo Salazar na Torre do Tombo. A documentação sobre o Exército
é muito mais vasta do que a existente sobre a Armada e, principalmente
devido à assunção por Salazar da pasta da Guerra, o nível de pormenor
que se encontra no planeamento e organização da estratégia militar ter-
restre é muito mais abrangente do que o relativo ao outro ramo das For-
ças Armadas.73 Assim, por motivos políticos e técnico-industriais, o Exér-
cito foi ganhando espaço de poder e margem de manobra face à Armada
na definição da política de defesa militar. Era, paradoxalmente, uma ex-
pressão da sua crescente fraqueza política. Quanto mais subordinado se
encontrava face a Salazar, mais este tendia a desenvolver uma política de
defesa nacional consonante com a lógica estratégica do Exército.

Fica uma última questão para problematizar, reconhecendo-se desde
já que não é fácil descortinar a resposta. Qual era o grau de confiança de
Salazar nas políticas militar e naval de defesa nacional? Não parece acei-
tável considerar que para Salazar o dispêndio financeiro com o rearma-
mento militar e naval fosse apenas uma medida política, sendo-lhe irre-
levante a sua real substância (tanto mais que ela representava uma grossa

197

média, 60%-65% dos recursos dedicados à defesa nacional contra 30%-35% entregues à
Armada. Segundo este autor, mesmo no período de consecução do programa naval de
1930, as despesas com a Armada não superaram as do Exército, ficando, contudo, prati-
camente equiparadas, equivalendo a 90% dos gastos com a força de terra.

73 Observável também no Inventário do Arquivo Salazar feito por Maria Margarida Gar-
cia (1992, 129-144 e 179-188). A documentação sobre o Ministério da Guerra ocupa 15
páginas, relativa à Armada, no Ministério da Marinha, apenas 9 páginas. Há contudo,
dispersa, muito mais documentação sobre o Ministério da Guerra. 
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fatia do orçamento, na realidade cerca de 40%). Nem é por seu turno
credível que Salazar considerasse que a força militar fosse de tal modo
eficaz que assegurasse per se a integridade de todo o espaço territorial por-
tuguês e que as medidas até então tomadas, ou a tomar, garantissem a
total eficiência das Forças Armadas. Devia, com alguma certeza, ter cons-
ciência dos limites reais da operacionalidade das Forças Armadas.74 A ati-
tude adoptada por Salazar em 1961, aquando da invasão da Índia portu-
guesa, consubstanciada na missiva enviada ao governador Vassalo e
Silva,75 traduz bem o seu pensamento acerca da função do Exército e da
Armada. Na realidade, para Salazar, esta consistia na defesa da integridade
nacional e, por isso, só lhes restava levar a cabo a sua missão ou morrer
no seu cumprimento. Salazar era um homem de fé.
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74 Como se pode aduzir pelas críticas que amiudadamente fazia à incapacidade admi-
nistrativa e ineficácia das forças militares. 

75 V. a missiva enviada ao governador de Goa Vassalo e Silva e a racionalidade política
e estratégica que está por detrás da mesma na obra de Franco Nogueira (s. d., 364-368).
Segundo Ploncard d’Assac (1983, 150), em Maio de 1940, ao discursar para os militares,
Salazar salientara que a função militar, das mais nobres, tinha por dever, em última cir-
cunstância, a possibilidade da morte.
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Capítulo 4

O impacto da guerra e as mutações 
estratégico-militares (1943-1958)

Os anos de 1943-1944 seriam de charneira na definição da política de
defesa e da política militar do Estado Novo. Dois factores podem ser
considerados centrais nesse processo de mudança. Um deles, de carácter
político-estratégico, deriva da progressiva definição do bloco vencedor
da guerra e obrigou a uma reconceptualização das ameaças a Portugal e
ao regime, que se consagraria na remodelação da equipa ministerial em
fins de 1944, com a ascensão de Fernando Santos Costa à pasta da
Guerra, e na viragem geoestratégica para o Atlântico. O outro, de carácter
técnico-estratégico, é induzido pelo maciço rearmamento e reequipa-
mento pelo qual passou o Exército, com implicações directas na defini-
ção das modalidades de defesa do continente, em virtude dos acordos
com a Grã-Bretanha a respeito das ilhas açorianas. Através destes acordos
e da obtenção de vastas quantidades de material militar e de guerra, pode
dizer-se que o Exército começaria a entrar na era das forças militares me-
cânicas e industriais. Com o fim da Segunda Guerra Mundial e a eclosão
da guerra fria, o regime adoptaria uma posição internacional diferente,
renovando ou readaptando a sua terminologia política às novas condi-
ções políticas e estratégicas internacionais. 

A despeito de as Forças Armadas adoptarem o discurso e a finalidade
do regime no que toca à política de defesa nacional, esta aparente aglu-
tinação de esforços escondia divergências cada vez mais profundas e sub-
terrâneas na real definição da política de defesa, reflectindo modos dife-
rentes de pensar, mais político-estratégicos no caso do salazarismo, ou
mais operacionais-tácticos no caso dos comandos militares. Estas diver-
gências iriam alargar-se progressivamente, acentuando-se com a integra-
ção na NATO. Nos próximos parágrafos analisaremos o impacto das
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transformações geradas pela guerra no campo político e geoestratégico e
no campo tecnológico-organizacional e os seus efeitos na política de de-
fesa do Estado Novo.

Em Outubro de 1943, quando as primeiras forças britânicas desembar-
cavam nos Açores, o Exército efectuava grandes exercícios militares. Co-
nhecidas mais tarde como as «manobras de Pegões», estes exercícios vi-
savam enfrentar uma possível réplica espanhola ou germano-espanhola
aos acordos com a Grã-Bretanha (Nogueira s. d., 467-468; Machado 1959,
193). As «manobras de Pegões» mobilizaram cerca de 3 divisões, e visa-
vam uma defesa mais móvel e avançada da fronteira, cobrindo Lisboa e
a chegada de reforços vindos da Grã-Bretanha, com os quais se contava
destroçar uma invasão. António Telo refere que as manobras foram um
fiasco, com o colapso da logística logo no primeiro dia e a ruptura nas
comunicações a incapacitarem o comando de gerir as forças desde as pri-
meiras horas (Telo 1996a, 180). O general Ernesto Machado (1959, 196-
-197) considerou igualmente que o insucesso das manobras se ficou a
dever à deficiente instrução dada às tropas nos quartéis e ao excesso de
missões atribuídas às divisões. O material novo e a falta de instrução di-
visional contribuíram igualmente para o fracasso das manobras. Algumas
destas críticas seriam aproveitadas para a revisão do «Plano 43». Desde
meados de 1943 que a Missão Militar Portuguesa em Londres negociava
a modalidade de defesa militar do continente e o apoio que providen-
ciariam as forças militares da Grã-Bretanha.

Em 1943, nas negociações com a Grã-Bretanha, os delegados britânicos
tinham apresentado uma nova modalidade de defesa que exigia, nos seus
cálculos, apenas 3 divisões e mais algumas unidades de apoio. Esta análise
escandalizou o Estado-Maior do Exército português, que, em Agosto de
1943, num parecer sobre as conversações militares em Londres, conside-
rava a necessidade de se dispor de 15 divisões para expulsar o inimigo
do território nacional. Contudo, a Grã-Bretanha assegurava apenas o for-
necimento de material de guerra para 3 divisões e cerca de metade do
material de guerra para os elementos do corpo de exército.1

Para a delegação britânica, na óptica do seu Estado-Maior, a ameaça a
Portugal era ínfima, na medida em que as Forças Armadas alemãs, por
muito poderosas que ainda fossem, estavam todas empenhadas em ope-
rações militares, tendo sofrido pesadas perdas na frente leste face à URSS
e não dispondo já de reserva estratégica na Europa central. Além disso,
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1 Cf. Ministério dos Negócios Estrangeiros, Dez Anos..., 12.º vol., pp. 247 e 252 (parecer
do Ministério da Guerra datado de 7 de Agosto de 1943). 

04 Política de Defesa Cap. 4:Layout 1  1/25/10  11:07 AM  Page 200



O impacto da guerra e as mutações estratégico-militares (1943-1958)

também a Luftwaffe estava integralmente empenhada em operações sem
reservas para apoiar uma invasão da Península Ibérica. No máximo, a
Luftwaffe faria ataques a Lisboa e ao Porto, com meios limitados, não
mais do que uma dezena de aviões, bombardeiros de longo raio de acção
sem escolta, e talvez aos Açores, com 2 ou 3 aparelhos. Acresce a esta
perspectiva que a descrença na vitória alemã neutralizava a Espanha, de-
correndo dessa postura que o vizinho ibérico não ameaçava Portugal.
Na realidade, o documento considerava que os alemães só poderiam
ameaçar os Açores com a guerra submarina ou com ataques aéreos de
dois ou três aviões.2 Era uma avaliação correcta das possibilidades reais
da Alemanha e da Espanha.

Salazar teria concordado com a apreciação britânica, embora não ti-
vesse deixado de assinalar que era necessário manter a posição inicial, jo-
gando com a possibilidade de uma acção imprevista.3 É neste contexto
que, a 11 de Julho, ao analisar o estado das negociações, Salazar volta a
referir a importância de «extrair o máximo dando o mínimo» e suporta
a pretensão do CEME, que considerava que a Grã-Bretanha devia equi-
par 15 divisões do Exército de Portugal, além de fornecer armamento
anti-áereo.4

De acordo com a visão estratégico-militar portuguesa, dever-se-iam ter
em conta as ameaças alemã e espanhola e centrar a preocupação na defesa
terrestre, visto que a segurança marítima estava assegurada pela suprema-
cia naval dos aliados britânicos. Decorre desta visão que a política de de-
fesa militar se devia centrar nas forças terrestres, o que reforça o papel do
Exército, em detrimento do da Armada, não obstante as conversações
com a Grã-Bretanha se centrarem na instalação de bases nas ilhas atlân-
ticas. Ora, de acordo com o mesmo memorando, o tablado internacional
e o pedido britânico justificavam e legitimavam uma renegociação do
plano de defesa do continente que assumisse a defesa avançada de Lisboa
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2 Cf. IAN/TT/AOS/CLB/FA 5, pasta IX, n.º 5, fls. 27-32, «The ability of Germany to
make war against Portugal – memorandum by the British delegation», datado de 7 de
Julho de 1943; cf. IAN/TT/AOS/CLB/FA 5, pasta IX, n.º 4, fls. 19-24, «Tradução do me-
morando inglês – facilidades pedidas nos Açores», datado de 5 de Julho de 1943.

3 Cf. IAN/TT/AOS/CLB/FA 5, pasta IX, n.º 14, fls. 64-68, «Instruções verbais do pre-
sidente do Conselho ao almirante Botelho de Sousa — novas orientações recebidas em
10 de Julho de 1943». O documento contém ainda pequenas preciosidades sobre o modo
como negociar com os britânicos, tais como não ser do nosso interesse misturar-nos com
eles na defesa das ilhas, só dar um passo mínimo quando os ingleses nos fornecerem
meios de reacção e não conceder logo dois campos de aviação, bastando as Lages.

4 Cf. IAN/TT/AOS/CLB/FA 5, pasta IX, n.º 15, fls. 70-75, «Estado das negociações»,
datado de 11 de Julho de 1943.
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e já não apenas uma resistência simbólica e a evacuação dos órgãos de
soberania.5 Era pretensão de Salazar e das Forças Armadas portuguesas
forçar a Grã-Bretanha a assumir a defesa da metrópole, o que jamais qui-
sera fazer. É talvez isso que explica a aceitação, por parte de Salazar, da
pretensão do Exército no sentido de que as autoridades britânicas assu-
missem o equipamento de 15 divisões portuguesas. Era um instrumento
de pressão diplomática. 

Para justificar a necessidade de 15 divisões equipadas, os estrategos do
EME português relembravam a existência de 50 divisões em Espanha.
O racional português resultava de se assignar ao exército espanhol 10 cor-
pos de exército e 25 divisões, que poderiam facilmente ser desdobradas
em duas, aumentando então a força para 50 divisões. Era o princípio da
massificação da conscrição na sua plenitude. Os delegados britânicos re-
plicavam que a Espanha não teria de facto mais de 17 divisões, excluindo
as forças estacionadas em Marrocos e as desviadas para guarnição ou re-
serva estratégica, o que significava que na prática ficariam tão-só 5 ou 6
grandes unidades para intervir em Portugal. Assim, de acordo com a de-
legação britânica, seria enorme a desproporção entre as 15 divisões que
os portugueses pretendiam ter nas linhas de Torres face às 6 divisões es-
panholas capazes de constituírem uma ameaça.6 Quanto aos alemães, a
delegação britânica considerava que dificilmente poderiam invadir Por-
tugal, enquanto os portugueses admitiam a possibilidade de uma ofensiva
germânica com 3 ou 4 divisões, ainda que cobertas pela Espanha. Os bri-
tânicos argumentavam com o facto de serem precisas 12 divisões alemãs,
visto ser necessário proteger as suas linhas de comunicação em Espanha,
sendo muito improvável uma invasão,7 uma vez que a Alemanha não
possuía essas grandes unidades.

Não obstante, torna-se difícil percepcionar com exactidão até que
ponto os portugueses acreditavam no que diziam e até onde jogavam
com a delegação britânica com vista a obterem o máximo de concessões.
Parece, contudo, certo que os altos comandos do Exército, Tasso de Mi-
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5 Cf. IAN/TT/AOS/CLB/FA 5, pasta IX, n.º 22, fls. 106-112, «Memorando acerca das
possíveis reacções que podem dar-se da parte das potências do Eixo como consequência
das cedências de bases nos Açores à Inglaterra», datado de 13 de Julho de 1943.

6 Cf. IAN/TT/AOS/CLB/FA 6, anexo II, n.º 2, fls. 135-136, « Actas das conversações,
subcomissão do Exército, III secção», datado de 16 de Julho de 1943. As negociações
desta subcomissão estavam, do lado português, a cargo do coronel Barros Rodrigues, do
tenente-coronel Botelho Moniz e do capitão Luiz Pina. O documento também contém
em tópicos as duas modalidades de defesa nacional entre 1939 e 1943.

7 Ibid., fl. 128, «I secção da subcomissão do Exército», datado de 14 de Julho de 1943.
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O impacto da guerra e as mutações estratégico-militares (1943-1958)

randa Cabral e Pereira dos Santos, pareciam acreditar na importância de
armar uma força numerosa para assegurar a defesa da soberania portu-
guesa (já não a integralidade da metrópole), como demonstrariam os re-
latórios altamente críticos feitos após as negociações e depois de terem
sido definidos os apoios da Grã-Bretanha em material e em forças mili-
tares de reforço. 

Seja como for, os militares portugueses pediam que a entrega do ma-
terial britânico fosse feita um mês antes do início da utilização das bases
dos Açores.8 Em fins de Julho de 1943, as posições tinham-se aproximado
ou, pelo menos, assim parecia. Deste modo, os planos delineados pelas
conversações anglo-lusas consideravam que uma invasão espanhola, a
ser automática, avançaria apenas com 5 divisões, em primeiro escalão,
com mais 5 em segunda linha, podendo mobilizar, porventura, até 25
grandes unidades no total. Os britânicos valorizavam as forças de pri-
meiro impulso por estarem mais de acordo com a sua óptica inicial, mas
os portugueses mantinham a possibilidade de ver despontar do fundo
da meseta outras 20 divisões espanholas. A defesa de Lisboa era vista
como essencial, pelo que para a assegurar se deveria efectuar uma con-
centração de forças no Alentejo com as 3 divisões já existentes em Por-
tugal, mais a garantia de 3 ou 4 divisões britânicas que acorreriam se de
facto a Espanha atacasse Portugal.9 No final, o acordo confirmava que a
Grã-Bretanha providenciaria o material para equipar 3 divisões portu-
guesas completas, excluindo alguns meios em falta também no exército
britânico.10 Foi esta situação que mereceu o desabafo do EME sobre a
discrepância entre os objectivos lusos de armar 15 divisões e a realidade
de a Grã-Bretanha só assegurar o rearmamento de 3.

Não seria de todo uma derrota, na medida em que não só os acordos
davam uma garantia mais forte de apoio britânico em caso de invasão,
como se conseguiu um rearmamento efectivamente maciço para o Exér-
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8 Cf. IAN/TT/AOS/CLB/FA 5, pasta IX, n.º 38, fls. 189-191, «Informação e a chancela
do Ministério da Guerra, Conselho Superior do Exército», datado de 24 de Junho (?) de
1943.

9 Cf. IAN/TT/AOS/CLB/FA 6, anexo II, pasta 2, fls. 68-70, «Processo verbal», datado
de 31 de Julho de 1943.

10 Cf. IAN/TT/AOS/CLB/FA 1, pasta 2, n.º 74, fl. 473, «Acordo relativo ao uso de fa-
cilidades nos Açores», datado de 17 de Agosto de 1943. O apêndice II contém uma des-
crição do material de guerra que a Grã-Bretanha forneceria e as suas quantidades. Cada
uma das descrições e quantidades tem ao lado esquerdo escrito se o pedido foi satisfeito
na totalidade ou em parte ou se porventura não foi acolhido. Nos dois últimos casos ex-
plicam-se as causas que levaram as autoridades britânicas a não o poderem entregar. Note-
se que, na sua maioria, os pedidos foram satisfeitos. 
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cito português, como se observará mais adiante. Para Salazar, os acordos
eram bastante vantajosos,11 opinião que não era partilhada pelos altos
comandos militares terrestres, para os quais o apoio inglês não só não
dava garantias completas, como não assegurava os meios necessários para
uma defesa cabal e autónoma do país.

A nova modalidade de estratégia militar 
de defesa da metrópole 

Foi com base nos acordos com a Grã-Bretanha sobre os Açores, e na
sequência das conversações militares com os britânicos, que, no essencial,
se definiu o denominado «Plano 43», que visava defender Lisboa de um
eventual ataque a partir da fronteira e assegurar a cobertura da capital e
dos portos (Lisboa, Setúbal e Porto) para o desembarque dos reforços
britânicos.

Segundo o plano de operações definido em Londres entre a Missão
Militar Portuguesa e o EME inglês, a zona de concentração das 3 divisões
mobilizadas portuguesas seria, para a divisão A, as pontes de Santarém-
-Setil, para a divisão B, a zona de Arraiolos-Évora-Montemor, para a di-
visão C, as pontes de Belver-Abrantes, ou seja, uma larga área que inclui-
ria o Ribatejo e o Alto Alentejo. Seria disponibilizada uma linha de
destacamentos avançados com a missão de balizar a progressão do ini-
migo desde a fronteira e demorá-lo pelo combate e pelas destruições,
mantendo, em concomitância, a posse dos nós de comunicações e
apoiando a acção e a retirada da cavalaria. A missão geral das divisões B
e C seria a de garantir a possibilidade e segurança do desembarque das 3
divisões britânicas que deveriam acorrer a essa frente. Quanto à divisão
A, seria a reserva das divisões B e C e faria a vigilância e a observação de
frente da Beira Alta, a via de penetração do Mondego sobre Coimbra.
Os britânicos definiriam um dia Z para o início do apoio militar da Grã-
-Bretanha a Portugal, dia esse que seria o momento em que o governo
de Londres considerasse a necessidade de ajudar Portugal. Os primeiros
efectivos do exército britânico chegariam dezasseis dias depois dessa data
e seriam compostos por 1 batalhão de infantaria, grupos de elementos
para preparar o grosso do auxílio a enviar a Portugal e grupos de sapado-
res-mineiros para reforçar as destruições e retardar o avanço do invasor.
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11 Para numerosos estudiosos, o acordo dos Açores permitiu a inserção do regime na
aliança vencedora da guerra, facilitando a sua sobrevivência no pós-guerra (cf. Fernando
Rosas 1994,  316-317).
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O impacto da guerra e as mutações estratégico-militares (1943-1958)

Vinte e nove dias depois do dia Z chegariam duas brigadas (uma para o
Norte, outra para o Sul) e um regimento blindado com 50 tanques. Fi-
nalmente, quarenta e seis dias depois da data definida para a ajuda de-
sembarcaria um CE com duas divisões mais uma divisão blindada.

Este plano foi asperamente criticado pelo CEME, Tasso de Miranda
Cabral, e pelo major-general Pereira dos Santos. As numerosas críticas
podem condensar-se em três considerações: a respeitante à noção do dia
Z, a relativa à dimensão dos efectivos face ao território a defender e a re-
ferente ao plano de defesa propriamente dito, não na sua concepção glo-
bal, mas na relação entre os seus objectivos e os respectivos meios.

Quer para o major-general, quer para o CEME, a indefinição da data
em que a Grã-Bretanha activaria o apoio a Portugal era crucial. A posição
da Grã-Bretanha era vista por Tasso de Miranda Cabral como imprecisa
e nebulosa, na medida em que o dia Z seria definido apenas pelo governo
de Londres, sem depender de qualquer apelação de Portugal para a in-
tervenção do aliado, ou quando se tornasse visível a ameaça. 12

De forma simila opinava o major-general Pereira dos Santos, ao afirmar
que a chegada dos reforços britânicos era uma incógnita motivada pela
indefinição do dia Z.13

A incógnita vulnerabilizava o plano de operações português, tanto mais
que os efectivos nacionais eram considerandos insuficientes e de baixa
qualidade. Segundo Tasso de Miranda Cabral, a ofensiva inimiga, a ser
efectuada por forças espanholas, poder-se-ia desencadear, não um mês
após a decisão de a Espanha ir para a guerra, mas em apenas quinze dias,
se recorresse aos meios motorizados existentes no seu exército. O poten-
cial espanhol de primeira manobra era calculado pelo CEME em duas
divisões de infantaria, 1 divisão de cavalaria e 1 a 2 regimentos blindados
para actuar no Alto Alentejo. Tasso de Miranda Cabral considerava ainda
que uma divisão de infantaria espanhola adicional poderia investir sobre
a Beira Alta. O potencial espanhol, na visão de Tasso de Miranda Cabral,
rondava as 5 divisões, em acordo com a visão britânica. Face às forças
espanholas consideradas, mobilizaram-se 3 divisões portuguesas de in-
fantaria, concentradas na defesa do Alto Alentejo. Para o CEME, uma
defesa tão avançada da linha de fronteira seria viável apenas com 6 divi-
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12 Cf. AHM, fundo Tasso de Miranda Cabral, 26.ª divisão, 13.ª secção, cx. 336, 
n.º 241, pp. 1, 3-4, 10-11 e 16,  «Impressões colhidas na Leitura do ‘Plano de cooperação
militar Anglo-Portuguesa’», datado de 1 de Dezembro de 1943. 

13 Cf. AHM, fundo Tasso de Miranda Cabral, 26.ª divisão, 13.ª secção, cx. 336, 
n.º 242, «Parecer relativo ao Plano de Cooperação Militar Anglo-Portuguesa», datado de
1 de Dezembro de 1943, assinado pelo major-general do Exército Pereira dos Santos. 

04 Política de Defesa Cap. 4:Layout 1  1/25/10  11:07 AM  Page 205



sões, que não existiam, face à demora e à incógnita da chegada das forças
britânicas.14 Já o major-general avisava para a necessidade de ampliar os
meios de defesa portugueses, ao considerar o aumento para 4 do número
de divisões portuguesas a mobilizar. O reduzido número de divisões le-
vantava problemas ao dispositivo geral de defesa. Não só obrigava à dis-
persão excessiva das três divisões existentes, como dificultava o exercício
do comando e deixava, para cúmulo, a divisão A com duas missões dis-
tintas a desempenhar sob direcções divergentes, o que era contrário às
leis da táctica. Este facto era, na óptica dos generais portugueses, agravado
pelos limitadíssimos recursos que ficavam para a defesa do Norte e das
posições avançadas de cobertura do Porto pelo Sul, apenas dois bata-
lhões, um de infantaria e outro de metralhadoras, suportados por um
grupo de artilharia de montanha, até à chegada da brigada britânica, que
seria remetida para o Norte. 

Ora, a essa força cabia igualmente cobrir as vias de penetração que, da
Beira Alta e de Viseu, ameaçavam Aveiro e a zona a sul do Porto, o que
era uma missão por demais desproporcionada.15 A enorme falta de forças
no teatro de operações da Beira Alta era a que mais preocupava e que
mais directamente ameaçava Lisboa, estando, no entanto, muito desguar-
necida. É neste contexto que Tasso de Miranda Cabral propõe dinamizar
as guerrilhas no teatro de operações da Beira Alta, na fronteira leste, como
meio para defender e dificultar o avanço do inimigo, retardando o seu
ímpeto.16

Apesar de tudo, o modelo genérico de defesa e de operações apresen-
tado não é criticado pelos dois chefes militares. É certo que o CEME
afirma que a defesa planeada é um modelo de defesa avançada de cober-
tura de Lisboa sem profundidade e sem a densidade de efectivos que tal
modalidade exige. Mas esta crítica é dirigida ao modus operandi, não à ló-
gica ou racionalidade do modelo de defesa que o próprio Miranda Cabral
afirma ser o que sempre defendera. Com efeito, as críticas formuladas
concentram-se na forma e nos meios como se pretende defender, de
acordo com esta modalidade, o território continental português e nos ti-
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14 Cf. AHM, fundo Tasso de Miranda Cabral, 26.ª divisão, 13.ª secção, cx. 336, 
n.º 241, «Impressões...», pp. 2, 6 e 13.  

15 Cf. AHM, fundo Tasso de Miranda Cabral, 26.ª divisão, 13.ª secção, cx. 336, 
n.º 242, «Parecer...», pp. 4-9. 

16 Cf. AHM, fundo Tasso de Miranda Cabral, 26.ª divisão, 13.ª secção, cx. 336, 
n.º 241, «Impressões...». pp. 16-17. Esta ideia ganharia alguma influência nos círculos mi-
litares nos anos subsequentes.
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mings de chegada dos reforços britânicos. Não obstante a afirmação do
CEME de que esta era a modalidade de defesa que sempre antevira, na
verdade, ela rompia com os modelos que até finais dos anos 30 tinham
sido avançados pelos comandos superiores do Exército, incluindo os do
próprio Tasso de Miranda Cabral.

Entre 1919 e 1940 tinham sido consideradas duas grandes teorias de
defesa do continente português. Estas teorias, de carácter estratégico-mi-
litar, condicionavam e delineavam a dimensão político-estratégica da de-
fesa nacional. Basicamente, à dicotomização defesa avançada vs. defesa
recuada correspondia uma outra, a do exército de massas maximalista vs.
o exército de massas minimalista. 

A concepção estratégico-operacional destes modelos de defesa era no
entanto similar, assentando na experiência da Grande Guerra, guerra de
frentes estáticas ou, de acordo com a terminologia coeva, das frentes con-
tínuas, as denominadas frentes lineares, na denominação actual. A pro-
fundidade estratégica exprimia-se não ao nível da estratégia operacional
ou da dimensão operativa, mas ao nível táctico ou da grande táctica, com
a organização de uma defesa em profundidade dos dispositivos divisio-
nais. O debate que opunha os dois modelos de defesa não era, por con-
seguinte, de dimensão estratégico-operacional, mas situava-se no patamar
político-estratégico e podia resumir-se à questão de saber quais os efecti-
vos de que a nação poderia dispor de modo a considerar a viabilidade
de apostar numa defesa avançada da fronteira portuguesa.

A modalidade que o plano combinado anglo-luso apresenta em fins
de 1943 é distinta, assemelhando-se mais àquilo que nos tempos napo-
leónicos se denominava exército de observação. Ao contrário do que afir-
mava Tasso de Miranda Cabral, a defesa não era avançada, a despeito de
existirem destacamentos avançados ao longo da fronteira leste que bus-
cavam não tanto impedir uma invasão em força, mas sim canalizar e pro-
telar, pelo domínio dos nós de comunicação, o avanço do invasor. Esta
perspectiva pode ser compreendida de forma mais cabal se se analisarem
as posições que se pretendiam ocupar com as forças principais em cada
uma das modalidades de defesa estratégico-operacional até agora apre-
sentadas. No caso da defesa avançada, as divisões do Exército deveriam
ocupar em massa posições avançadas ao longo da fronteira. Em certos
casos, Tasso chegara a preconizar a possibilidade de ocupação de posições
defensivas em território espanhol, próximo da fronteira.17
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17 Cf. Tasso de Miranda Cabral, 1932, 1.º vol., pp. 46-47.
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Pelo contrário, no caso da defesa recuada, as posições a ocupar estariam
nas proximidades de Lisboa, visando proteger a capital e um último re-
duto defensivo continental, ou seja, retornando-se às velhas linhas de
Torres. A modalidade que os ingleses propuseram é distinta de ambas.
Não se trata de uma defesa avançada, se bem que a defesa devesse come-
çar na fronteira, mas de um posicionamento de forças móvel que buscaria
protelar, desgastar e desbastar desde a raia o ataque do invasor. As forças
defensivas utilizariam para o efeito a mobilidade e a manobra com vista
a ameaçar os flancos do oponente, aproveitando, em concomitância, os
nós estratégicos que representassem para ele um custoso dispêndio de
esforço. 

O grosso das forças portuguesas é assim disposto numa posição inter-
média, entre Lisboa e a raia, dentro do clássico triângulo de expectativa
que caracterizara a defesa de Portugal nos séculos XVIII e XIX, com desta-
camentos avançados na fronteira, com vista à vigilância e à observação
das forças inimigas. Caso se desencadeasse a invasão inimiga, estes reti-
rariam de forma a balizar e canalizar o ataque adversário para posições
favoráveis à defesa, onde esta, com poucos custos, pudesse retardar o
avanço espanhol. Para os ingleses, a função das três divisões não era a de
acorrer rapidamente à fronteira e tomar boas posições de defesa, mas a
de suportar as posições defensivas e a acção retardadora dos destacamen-
tos avançados, ameaçando o invasor, inibindo a sua acção e reforçando
o papel incumbido a todo o Exército português. A acção defensiva teria
de ser móvel e manobrável, jogando com as ameaças aos flancos e às co-
municações do inimigo. Mas, ao que parece, os altos comandos lusos
não se teriam apercebido muito bem da concepção proposta. Seja como
for, este plano seria a base dos ulteriores planos de defesa militar terrestre
até à entrada de Portugal na NATO.

Assim era afirmado no início da apresentação do projecto do «Plano
45» ao ministro da Guerra em Julho de 1945. O «Plano 45», para além
de apelar ao reforço das ilhas, confirmando a consideração do ministro
da Guerra de que a sua forte ocupação era um instrumento fundamental
da política e da política militar e diplomática do país, propõe um reforço
dos meios à disposição da defesa terrestre de Portugal, nomeadamente
com a constituição de uma quarta divisão para operar no teatro de ope-
rações do Alentejo. Esta última divisão seria posicionada mais a sul, na
região de Serpa-Beja-Álcacer, ou seja, o dispositivo defensivo do Alto
Alentejo, tal como fora concebido no plano desenvolvido em 1943, seria
alargado ao Baixo Alentejo. Previa-se ainda a constituição de uma quinta
divisão, de reserva geral, posicionada na região de Lisboa, que contava
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então apenas com o Batalhão de Caçadores 5.18 Na realidade, em fins de
1945, um documento enviado ao adido militar da Embaixada em Lon-
dres afiançava o desejo de Portugal de dispor de um exército composto
por 5 divisões «normais» (ou seja, de infantaria),19 1 divisão blindada (me-
cânica de cavalaria) e 10 batalhões de caçadores.20 A Divisão Mecânica
era já objecto de estudo no EME com vista ao desenvolvimento da sua
orgânica. O objectivo da defesa seria o de retardar uma invasão inimiga
até à ulterior chegada de reforços vindos do exterior (em situação ex-
trema) e o de conservar um reduto nacional na primeira ou na segunda
linhas de Torres. Era conservada a modalidade estratégica de defesa já apli-
cada no plano desenvolvido aquando das conversações com a Grã-Breta-
nha em 1943 e que previa a defesa avançada da fronteira com unidades
móveis de cavalaria, visando conservar o mais prolongadamente possível
os nós de comunicação, suportadas por duas divisões em primeira linha,
uma em segunda linha e uma divisão mecânica como reforço geral. 21

O «Plano 45»conserva assim o eixo político-estratégico que estruturou
a política militar e a estratégia geral militar nacional no final da Segunda
Guerra Mundial. É certo que ele é desenvolvido e apresentado no tér-
mino da mesma, pelo que o impacto desta ainda se faria sentir. O mais
provável para os decisores era que o pós-guerra mantivesse as ameaças
que a própria guerra se encarregara de revelar, ou seja, a hegemonia dos
EUA no Atlântico 22 e a situação instável em Espanha. A ameaça espa-
nhola é de facto a única mencionada no «Plano 45», não sendo previsível
uma invasão a partir do país vizinho por qualquer outro Estado que não
em coligação com Madrid.23 Eram assim, retomadas as ameaças origina-
das na guerra como os principais problemas e riscos à soberania e à defesa
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18 Cf. AHM, 3.ª divisão, 1.ª secção, cx. 53, n.º 9, «Plano 45, projecto», com chancela
da majoria-general do Exército, datado de 23 de Julho de 1945. O documento contém
numerosa informação e troca de correspondência entre a majoria-general do Exército e
o Ministério da Guerra entre 1945 e 1948.

19 À época, os militares consideravam «normais» as clássicas divisões de infantaria.
Todas as outras grandes unidades eram vistas como formações especializadas, como era
o caso das divisões de caçadores, de montanha, motorizadas e blindadas.

20 AHM, classificador  geral, F 1 C, secção de confidenciais, núcleo 39, cx. 25, docu-
mento com a assinatura do subsecretário da Guerra enviado ao adido militar junto da
Embaixada em Londres e datado de 14 de Novembro de 1945.

21 Cf. AHM, 3.ª divisão, 1.ª secção, cx. 53, n.º 9, «Plano 45», pp. 2, 5-6 e 10.
22 Lembre-se, a propósito, que Salazar (1951, 60-61) já em 1944 falara de uma viragem

e de uma revalorização atlântica do eixo geopolítico da Europa, que favorecia a posição
estratégica de Portugal, da Península Ibérica e do Brasil. 

23 Cf. AHM, 3.ª divisão, 1.ª secção, cx. 53, n.º 9, «Plano 45», p. 8.  
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de Portugal no pós-guerra. Ora, o eixo estratégico da defesa conservava
a sua acuidade.

Como é sabido, no pós-guerra a Espanha de Franco foi ostracizada
pelas Nações Unidas por ser considerada o último bastião do Eixo. 
A quarentena imposta pela ONU visava criar as condições para o derrube
de Franco. A Espanha contava unicamente com o apoio envergonhado
de Portugal e da Argentina de Péron (Jiménez Redondo 1996; Espada
Burgos 1987; Marquina Barrio 1986 e 1993; Tamanes 1988). Nestas cir-
cunstâncias, o colapso do governo de Franco deveria amedrontar Salazar.
A instauração de um regime democrático em Espanha ressuscitaria as
tensões na raia, tal como acontecera entre 1931 e 1936. Seria o possível
retorno de um novo reviralhismo. Talvez tenha sido por isso que, a des-
peito do bloco peninsular e do Tratado de Amizade, Portugal tivesse
mantido a preocupação com a defesa fronteiriça, não contra Franco, mas
contra qualquer panorama pós-franquista mais incómodo.

Os críticos do «Plano 45» consideravam, contudo, que para semelhantes
propósitos faltavam os meios, visto que só o Alentejo dispunha de forças
credíveis de defesa, estando o Norte, o Centro e o Algarve sem guarnições
visíveis, conquanto contribuíssem de forma maciça para os efectivos mo-
bilizados. Assim, e à falta de unidades regulares em quantidade suficiente
para desenvolver uma frente contínua, propuseram os críticos renovar o
modelo das milícias das guerras peninsulares com o objectivo de cobrirem
os flancos das principais forças portuguesas.24 Nos finais dos anos 40, a
ideia de potenciar a defesa nacional com a utilização de estratégias de
guerra irregular teria sido dinamizada por alguns dos estrategos nacionais.
De acordo com o que se pôde apurar, tais ideias saem a lume pela primeira
vez nas críticas feitas ao plano de cooperação anglo-luso de 1943 por Tasso
de Miranda Cabral e Pereira dos Santos.25 O ideal guerrilheiro fora com-
pletamente abandonado nos anos 30. O regulamento de campanha de
1935 nada diz sobre a guerra de guerrilha. Quando ao regulamento de
1927, este contém um breve capítulo sobre a guerra irregular no seu termo.
O texto começa por revalidar a velha ideia de a guerra irregular se adaptar
bem às qualidades da raça. A guerra irregular era, contudo, uma solução
de último recurso, caso todas as outras tivessem fracassado. É neste con-
texto que na Revista Militar e na Defesa Nacional aparecem textos elucida-
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24 Cf. AHM, 3.ª divisão, 1.ª secção, cx. 53, n.º 9, nota 637, P4/49, documento emanado
da majoria-general do Exército para o Ministério da Guerra, datado de 24 de Setembro
de 1946.

25 Cf. Regulamento... (1927, 452-454) (Ministério do Exército). 
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tivos do valor operacional da guerra de guerrilha para a resistência e defesa
dos pequenos países, expressivamente demonstrada na Segunda Guerra
Mundial.26 E não só nas revistas militares, porque autores como Hermes
d’Araújo Oliveira (1949) e Augusto Manuel das Neves (1948), ambos ofi-
ciais do Estado-Maior do Exército, publicam pequenas obras argumen-
tando a favor da guerra de guerrilha.

No entanto, a documentação encontrada sobre o assunto é escassa e
não permite avaliar até que ponto tal ideia se difundiu nas estruturas de
pensamento e de comando militar portuguesas no imediato pós-guerra.
A acreditar na resposta do ministro da Guerra Santos Costa às críticas ao
«Plano 45», seriam bastante frequentes as alusões à utilização de forças
ligeiras e de elementos guerrilheiros para potenciar a resistência e a defesa
nacional.27 Na visão do ministro da Guerra, tal perspectiva não tinha em
conta a dispersão de meios, recursos e esforços que isso representava. 
O prisma defendido pelos partidários da guerrilha questionava, pensava
Santos Costa, o princípio da economia de forças. Santos Costa salientava,
além do mais, que desde a reforma de 1937 estava previsto que a mobi-
lização das forças nacionais forneceria no prazo mais curto possível a
concentração do grosso da defesa militar na defesa avançada da fronteira,
suportando e reforçando a cobertura. Contudo, era outro o problema,
como evidenciava a obra de Hermes d’Araújo Oliveira (1949). Este autor
avisava os leitores da necessidade de assegurarem uma forte moralização
das futuras forças guerrilheiras no espírito do nacionalismo, obstando a
que estas fossem tragadas por ideologias externas e inimigas da nação. 
O que tornava impeditiva a ideia das guerrilhas não seria de facto o pro-
blema da dispersão de meios, o pôr em causa o princípio da economia
de forças (Von Clausewitz 1998, 49-50), mas o seu potencial subversivo,
isto é, o poderem pôr em causa a segurança interna do regime. Assim, o
ideal guerrilheiro não teve impacto na reorganização da defesa militar
nacional e esta continuou assente nas forças convencionais e na modali-
dade de defesa apresentada pelos sucessivos Planos 43 e 45. 

Em 1946, Santos Costa afiançava que, devido ao maciço rearmamento
dos últimos anos e ao prosseguimento da «portugalização» do modelo
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26 Ao contrário da Grande Guerra, em que, com a notável excepção do Médio Oriente
e da África central, a guerrilha e a pequena guerra tinham sido negligenciáveis e descon-
sideradas para a estratégia militar, na Segunda Guerra Mundial o seu papel fora claramente
valorizado e apreciado. Sobre este assunto, v., por exemplo, Gérard Chaliand e Arnaud
Blin (1998, 277-282).  

27 Cf. AHM, 3.ª divisão, 1.ª secção, cx. 53, n.º 1, «Despacho (Plano 45)», datado de 20
de Novembro de 1946 e assinado por Santos Costa.
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de defesa iniciado em 1937, se poderia pensar em dispor de 10 divisões
por volta de 1947-1948 (desdobrando para duas divisões a mobilização
de cada uma das cinco regiões militares do continente), propondo desde
logo a promoção de um novo plano de defesa terrestre para os fins da
década, que se denominaria «Plano General Carmona».28 Para a conse-
cução desse projecto era indispensável o concurso britânico, governo ao
qual foi dado conhecimento desta pretensão por intermédio do embai-
xador português na Grã-Bretanha. O objectivo seria a constituição de
uma força capaz de cobrir o desembarque aliado nas nossas costas, o re-
forço das defesas continentais e insulares e a criação de uma força expe-
dicionária. A chefatura político-militar afirmava que as reformas de 1937
tinham previsto a criação de uma força de 5 divisões, 2 brigadas ou 1 di-
visão mecânica e 10 batalhões de caçadores. O governo, por fim, reco-
nhecia o seu fito de mobilizar 10 divisões normais e outra mecânica, com
o imprescindível concurso britânico.29

O projecto de mobilização originado nos anos 20 e 30 parecia inaba-
lável. O objectivo de criar um vasto exército terrestre permanecia into-
cado. Santos Costa continuava fiel a esse prisma. Em fins dos anos 40
afirmava a Alfredo Pimenta que o único conceito válido para a defesa
dos países permanecia o da «nação armada» (Cruz 2003, 313). É certo
que a noção de Santos Costa se podia aproximar do conceito de «nação
em guerra», que, como se viu, derivava da visão da guerra total e exprimia
uma determinada perspectiva global de mobilização nacional. No en-
tanto, como também já se observou, Santos Costa manteve-se fiel às leis
de 1937 e ao princípio da mobilização demográfica com vista ao recen-
seamento, recrutamento e mobilização da massa válida para o Exército.

Outros ventos, não obstante, soprariam no início do ano de 1948. 
O major-general do Exército Aníbal de Passos e Sousa 30 não compreen-
dia por que é que se continuava a pensar num plano estratégico de defesa
terrestre do continente tendo em conta a ameaça espanhola. Não havia
entre Portugal e a Espanha uma aliança. Pelo contrário, a Europa divi-
dia-se agora em dois blocos antagónicos, dispondo apenas a URSS  de
uma força colossal de ataque de 5 milhões de homens e 360 divisões em
pé de guerra, apoiadas por 14 000 aviões de combate. Era um empola-
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28 Cf. AHM, 3.ª divisão, 1.ª secção, cx. 53, n.º 9, «Plano 45 – despacho de Santos
Costa», de 20 de Novembro de 1946, pp. 11-12.

29 Cf. IAN/TT/AOS/NE 2E2, fls. 43-46, carta remetida ao embaixador português na
Grã-Bretanha, datada de 21 de Janeiro de 1947 e assinada por Oliveira Salazar.

30 Substituíra Pereira dos Santos em princípios de 1945 numa remodelação dos co-
mandos superiores. 
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mento excessivo da lógica militar demográfico-massificada que, infeliz-
mente, nestes primeiros anos da guerra fria (Reese 2000; Collet 1994, 53-
-78) não atacava apenas os comandos militares portugueses, mas os de
todos os países da NATO. Perguntava, enfim, o major-general se não seria
a altura de repensar o planeamento estratégico da defesa terrestre e da
defesa nacional de Portugal.31 Nesse mesmo ano, no seu curso no IAEM,
Pinto Lello defendia que a nova estratégia militar aeroterrestre revolucio-
nara o espaço e o tempo da guerra e inviabilizara a sua localização em
espaços restritos.32 A resposta à questão colocada seria dada, em defini-
tivo, com a criação da NATO e com a integração de Portugal no bloco
atlântico.

A mudança de planos na defesa terrestre não é, para a realidade militar
portuguesa, independente do rearmamento maciço, consequência do
acordo dos Açores. António Telo (1996a, 179) realçou que com este
acordo o Exército recebeu muito material que lhe faltava, nomeadamente
material anticarro, artilharia de campanha, morteiros, material de comu-
nicações, e também numerosos veículos automóveis, incluindo carros
blindados e carros de combate. São assim recebidos os carros de combate
Valentine e os veículos blindados de reconhecimento e de transporte Uni-
versal (Bren) Carrier. Há um aspecto particularmente importante decor-
rente do acordo dos Açores que se relaciona com o facto de a força mi-
litar terrestre portuguesa começar de facto a ser equipada em massa com
material automóvel e material blindado, além de material de transmis-
sões, facto que não sucedera até então. 

Nos anos anteriores ao acordo dos Açores, o Exército recebera algum
material que lhe dera um ar mais moderno, em especial a espingarda de
repetição Mauser M/937, que armara a infantaria alemã durante a guerra,
e recebera artilharia de modelos recentes, como as peças de 10,5 cm e 
15 cm alemãs e os obuses de montanha de 7,5 cm italianos. Foram igual-
mente adquiridas metralhadoras pesadas e ligeiras (Telo 1996a, 153-158).
Não obstante, o Exército continuava a ser uma força de infantaria, dis-
pondo do apoio de alguma artilharia, que não se locomovia de forma
muito distinta da dos exércitos do tempo de Napoleão. De facto, faltava-
-lhe o número suficiente de veículos motorizados para uma locomoção
mais célere e ágil. De igual modo, não possuía praticamente nenhum
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31 Cf. AHM, 3.ª divisão, 1.ª secção, cx. 53, n.º 9, «Plano 45 – documento  n.º 192
P4/49», de 17 de Março de 1948, assinado pelo major-general do Exército Aníbal de Pas-
sos e Sousa e endereçado ao ministro da Guerra.

32 Cf. AHM, fundo Pinto Lello, 15.ª divisão, 4.ª secção, cx. 287, n.º 27. 
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material motorizado e mecanizado, bem como material de transmissões.
Nos anos 30, o Exército português dispunha apenas de 2 pequenos e ob-
soletos blindados de origem britânica e as unidades dispunham de um
núcleo muito restrito de automóveis (Oliveira 1995, 4.º vol., 165-166).
Seria o acordo dos Açores que permitiria a primeira grande fase de mo-
torização da força militar terrestre portuguesa. 

Entre 1943 e 1946, as forças terrestres foram reequipadas em larga escala
com material mecânico, carros de combate, veículos blindados de rodas
para reconhecimento, veículos blindados ligeiros de lagarta e artilharia trac-
torizada. Assim, adquiriu-se na Grã-Bretanha uma centena de carros de
combate Valentine e meia centena de carros de combate Centauro, pelo
menos duas centenas de veículos blindados Universal (Bren) Carrier e meia
centena de autometralhadoras Humber MK4. Foram ainda adquiridos nu-
merosos camiões e outras viaturas de transporte e suporte logístico todo o
terreno, como as galeras Austin e os veículos todo o terreno Austin e Bed-
ford. Além disso, foram também fornecidos, pelo menos, 114 camiões-cis-
ternas de 15 t.33 Quase todo este material veio para Portugal a expensas do
acordo dos Açores. Excepção a esta regra foi o caso dos pesados carros de
combate Centauro, que só chegaram a Portugal no termo da Segunda
Guerra Mundial. Seja como for, foi este influxo de material automóvel mi-
litar que facilitou e permitiu a renovação do plano de defesa terrestre do
país, abandonando-se a ideia de uma defesa linear, contínua e fixa ao longo
de toda a fronteira por outra mais móvel, mais dinâmica e menos linear. 
A renovação da dimensão estratégico-operacional da política de defesa con-
tinental passou também pelo influxo de material de guerra britânico e pela
influência acrescida do pensamento táctico-operacional dos militares da
Grã-Bretanha em Portugal. Este material estimulou de igual modo a ideia
da criação da primeira divisão mecânica do Exército já no fim da Segunda
Guerra Mundial. Com o acordo dos Açores e o fornecimento de numeroso
armamento automóvel de origem britânica, o Exército português começava
a entrar na era da moderna guerra mecanizada. 

A Armada e o impacto da guerra

António Telo (1996b, 182) afirma que a Armada saiu pouco beneficiada
do acordo dos Açores. O autor refere que tal situação se deve exclusiva-
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33 Ibid., pp. 163 e 166; v. também AHM, classificador geral, F 1 C, secção de confiden-
ciais, núcleo 39, cx. 25. Contém numerosos quadros com o material adquirido na Grã-
Bretanha nos anos de 1943 a 1948.  
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mente às concepções político-estratégicas vigentes em Portugal, visto que
a Grã-Bretanha estava disposta a fornecer mais material do que o requi-
sitado. Com efeito, apenas 9 navios de pequeno calado e pequena di-
mensão são entregues pelos britânicos, 8 arrastões auxiliares de escolta
(4 para Lisboa, 4 para a Horta e para Ponta Delgada) e um navio de lan-
çamento de barragens para Lisboa. São igualmente fornecidas bocas-de-
-fogo (10 canhões de 4 libras e 140 metralhadoras Oerlikon) e material de
desmagnetização para os navios mercantes. Foi ainda providenciado mais
algum material anti-submarino.34 O problema da Armada residia no facto
de ser, por paradoxal que pareça, a força militar mais sofisticada de que
o país dispunha, mas, por isso mesmo, dotada de limitados recursos face
aos ingentes problemas de defesa militar para resolver. A marinha de
guerra fora ultrapassada pelo Exército, mesmo na defesa das ilhas atlân-
ticas, ganhando este uma enorme visibilidade e uma preponderância po-
lítico-estratégica desproporcionada para uma nação com fortes tradições
marítimas (Telo 1999, 459). 

É assim que, mesmo em 1945, aquando da discussão do «Plano 45», a
questão da defesa dos Açores foi vista como um problema de mobiliza-
ção de recursos locais e de reforços mobilizados no continente para as-
segurar uma força defensiva de carácter terrestre, tal como acabara por
acontecer durante a Segunda Guerra Mundial.35 A Armada pagava assim
o preço da sua sofisticação, pois dispunha apenas de um parco núcleo
de batalha, o que a tornava demasiado débil como instrumento de uma
política de dissuasão militar. Pelo contrário, apesar de o Exército ser uma
força tecnologicamente inferior, a possibilidade de dispor de numerosos
efectivos sempre lhe dava uma maior credibilidade militar. Ora, o preço
a pagar pela impossibilidade de fazer valer a qualidade em Portugal foi o
apagamento da Armada na política de defesa militar. Claro que o peso
político do Exército ainda mais ajudou à secundarização da Armada. 

Mas a própria política naval da Armada demonstrara-se equivocada
com o decorrer da Segunda Guerra Mundial. Como revelava o contra-
-almirante Matta de Oliveira (1942, 324-327) num artigo na Revista Mi-
litar, a Armada vivia absorvida nas teorias de Mahan e alimentava uma
fé na omnipotência do domínio do mar, que a guerra, então em curso,
questionara e invalidara (o que demonstra, por sua vez, uma muito maior
capacidade de autocrítica, visto o Exército não se ter apercebido de forma
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34 Ibid; v. também IAN/TT/AOS/CLN/FA 1, «Acordo relativo ao uso de facilidades
nos Açores», fls. 481-482.

35 Cf. AHM, 3.ª divisão, 1.ª secção, cx. 53, n.º 9, «Plano 45», pp. 1-2.
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tão evidente das modificações operacionais contidas no que denominá-
mos «Plano 43», o plano anglo-luso delineado na sequência do acordo
dos Açores). O domínio da superfície já não assegurava o domínio do
mar e, principalmente, este teria de ser acompanhado por outros domí-
nios em terra e no ar.36 A Armada equipara-se com uma pequena esqua-
dra de superfície, visando travar um duelo convencional entre flotilhas
de cruzadores e contratorpedeiros na defesa dos acessos ao porto de Lis-
boa, combinada com uma força de afirmação e soberania imperial. Era
uma força vocacionada para o combate de superfície, e não para o duelo
que dominaria a guerra naval no Atlântico entre 1939 e 1945, uma pro-
longada guerra assimétrica entre o submarino e os navios de escolta. 

Em 1944, querendo retomar o programa naval, a Armada reconhecia
a necessidade de remodelar a sua concepção de guerra e de estratégia
naval e de a adaptar às novas circunstâncias da luta no mar. Esta nova
concepção de guerra naval era apresentada em Maio de 1944 ao Estado-
-Maior Naval pela major-general da Armada Botelho de Sousa. Ele pró-
prio reconhece as profundas transformações geradas pela guerra na con-
dução da estratégia naval e assume como obsoleto o projecto anterior à
guerra. Considera, por sua vez, que um factor de estratégia naval pouco
considerado até à eclosão da Segunda Guerra Mundial tomara tamanha
importância que seria, no futuro, decisivo na organização naval: as forças
aéreas. Salientava ainda a importância de um reforço na concertação dos
três ramos da força militar no desenvolvimento da estratégia militar na-
cional. Por fim, rematava com os ensinamentos que a guerra trouxera à
estratégia naval: o desaparecimento das batalhas formais entre grandes
esquadras com vista ao domínio do mar; a importância acrescida das co-
municações e da defesa dos comboios navais; o papel essencial do poder
aéreo; a importância da arma submarina. Destas premissas decorria, na
óptica de Botelho de Sousa, a necessidade de o Estado-Maior Naval
(EMN) repensar o projecto de força naval para se retomar a (re)constru-
ção da Armada, tanto mais que os navios existentes estavam esgotados
pelo esforço acrescido despendido na guerra.37

A proposta de Botelho de Sousa ao EMN estaria na base do estudo
que este viria a apresentar posteriormente ao governo nas pessoas do mi-
nistro da Marinha, capitão de mar-e-guerra Américo Thomaz, e do pre-

36 É certo que o vice-almirante seria talvez mais ponderado em 1945, conquanto as
suas palavras não perdessem significado e validade.

37 Cf. IAN/TT/AOS/MA-3B, pasta 4, documento sem título, datado de 18 de Maio
de 1944, enviado e assinado pelo major-general da Armada ao EMN, fls. 34-37.
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sidente do Conselho, Oliveira Salazar, para se retomar o processo de re-
constituição da Armada. O estudo começa por reconhecer que os navios
adquiridos nos anos 30 estavam desgastados e envelhecidos pelo uso in-
tenso que tinham tido durante a guerra. Reconhecia, por outro lado, que,
face à indefinição característica do término da guerra e da futura situação
internacional, se tornava difícil optar por uma determinada política de
rearmamento naval. Não obstante, a guerra demonstrara que as grandes
premissas da política naval portuguesa de valorizar as posições insulares
e ultramarinas e as ligações entre elas não só se tinham mantido válidas,
como se acentuaram com o decorrer do conflito.38 Reconhecia igual-
mente as profundas transformações geradas pela tecnologia na guerra
naval, com o uso do Asdic e do Radar (ainda desconhecido dos militares
portugueses) e de sistemas de defesa antiaérea e anti-submarina mais so-
fisticados e eficazes. 

Nestas circunstâncias, e tomando uma atitude de expectativa e circuns-
pecção face à indefinição da situação internacional, o EMN propunha-
-se obter, em condições favoráveis, unidades que os aliados tivessem con-
veniência em ceder à Armada portuguesa, caso fosse inviável a renovação
e modernização dos navios existentes.39

Não deixa de ser notável a discrepância existente entre o projecto de
retoma do rearmamento da Armada e o do Exército. Enquanto este pros-
segue com algumas modificações o projecto militar terrestre dos anos 30,
a Armada parecia apostada em repensar a modalidade de política militar
naval que então se consignara. A razão para esta atitude pode ser talvez
encontrada no muito superior nível tecnológico da Armada face ao do
Exército. Em boa medida, o projecto deste continuava assente na criação
de uma força terrestre numerosa com várias divisões, sendo a principal
alteração a maior relevância dada ao material. Pelo contrário, a Armada,
muito mais dependente da dimensão tecnológica, sofrera com o impacto
do conflito um choque que lhe impunha o reconhecimento de que o

38 Essa situação resultara da importância decisiva dos EUA na guerra. Só a combinação
do poder dos EUA com a Grã-Bretanha e com a URSS possibilitara a derrota da Alema-
nha. É duvidoso que a Alemanha pudesse ter sido derrotada apenas pela Grã-
-Bretanha/EUA ou pela URSS, como foi referido, no fim da guerra, pelo velho geopo-
lítico Mackinder (1981, 265-278). Era esse facto que valorizava, de forma tremenda, as
posições atlânticas portuguesas. 

39 Cf. IAN/TT/AOS/MA-3B, pasta 4, documento sem título, endereçado pelo EMN
ao ministro da Marinha, com data de 22 de Março de 1945 e assinado pelo chefe do Es-
tado-Maior Naval. Este documento foi posteriormente enviado ao presidente do Con-
selho, acompanhado de um cartão pessoal do ministro da Marinha, com a data de 12 (?)
de Abril de 1945.
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projecto naval dos anos 30 estava desajustado em relação à realidade da
guerra e da estratégia naval, tal como fora travada na Segunda Guerra
Mundial (Telo 1999, 458).

Ora, a influência decisiva que a tecnologia e a técnica têm na guerra
marítima e a dificuldade em recompor uma esquadra que não se prepa-
rou de forma tecnologicamente adequada para defrontar o modo de agir
do adversário aconselhavam a que o EMN se precavesse na definição de
um programa naval coerente e compatível com as formas futuras de con-
flagração nos oceanos.40 Esta precaução podia também advir de resistên-
cias à mudança dentro da própria corporação, como se exemplifica por
um texto de Afonso Cerqueira (1947, 99-103), que defende a continuação
do projecto naval dos anos 30, assente num confronto entre esquadras
de superfície, para o qual se requeriam dois ou três cruzadores rápidos e
um ou dois porta-aviões, uma visão que se pautaria mais pela leitura da
guerra naval no Pacífico do que pelo duelo de comunicações no Atlân-
tico. Contudo, o texto de Afonso de Cerqueira é interessante por revelar
o estado de alma de uma Armada que se sentia preterida face ao Exército
para o qual, segundo o autor, havia sempre dinheiro para armas, ainda
que obsoletas. O desanimado autor chegava ao ponto de afirmar que
Portugal não tinha uma marinha de guerra, mas apenas uma «marinha
militar». Terminava por apelar para um reequipamento mínimo da Ar-
mada que lhe fornecesse 2 ou 3 fragatas e 2 pequenos cruzadores que
lhe aumentassem a visibilidade e o prestígio no exterior.

Saliente-se, contudo, que os oficiais mais prestigiados e até o próprio
major-general da Armada pareciam apostar na reestruturação do modelo
de defesa naval. Podia também ser uma questão de política, visto que,
face à primazia do Exército, era de todo conveniente escorar a política
naval numa legitimação técnico-estratégica indiscutível, tanto mais que
o próprio panorama estratégico gerado pela pressão continental favorecia
o ramo terrestre. Em fins dos anos 40 parece então surgir um novo pro-
jecto naval, de acordo com a renovação da estratégia gerada pelo anterior
conflito mundial. Esse projecto é, por exemplo, apresentado nas páginas
do ACMN por Correia Pereira (Telo 1999, 458-459). Curiosamente, o

40 Um exemplo interessante de prudência da Armada pode ser visto nos comentários
ao memorando britânico sobre fornecimento de material de guerra para as FA portugue-
sas aquando do acordo dos Açores. A certa altura cita o referido texto que «não há grande
vantagem em que o material para a Marinha seja fornecido a um ritmo superior àquele
que os nossos recursos de montagem requerem» (cf. IAN/TT/AOS/CLB/FA 5, pasta IX,
n.º 46, «Comentários ao memorando sobre os preparativos para o fornecimento de ma-
terial de guerra às forças portuguesas», fl. 255).
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autor começa por mencionar que já tinham passado alguns anos sobre a
resolução tomada superiormente de não adquirir ou construir novas uni-
dades enquanto não tivessem sido reparadas as unidades existentes. 

Segundo Correia Pereira, tudo o que até então fora feito limitava-se a
prolongar a vida útil do material que já existia na Armada. Chegara o
momento de repensar um plano naval, tendo em conta as inovações
trazidas à estratégia, em geral, e à estratégia naval, em particular, consi-
derando-se também as traves-mestras da geopolítica e da geoestratégia
nacional, a ligação com a Grã-Bretanha e com o Brasil e o apoio às na-
ções atlânticas na defesa da sua civilização, além da amizade com a Es-
panha. De acordo com estas premissas, Pereira Correia considerava que
dois grandes factores influenciavam a política naval, um que denomi-
naríamos estratégico-militar, os vectores aéreo e atómico, e outro cunho
geopolítico e geoestratégico. Recusa a desvalorização do vector naval,
considerando, pelo contrário, que o poder aéreo vinha aumentar expo-
nencialmente o poder naval, dando-lhe capacidade de penetração em
profundidade no espaço terrestre, mitigando o valor da defesa costeira,
e as costas como elementos de interdição à acção das armadas. Anali-
sando as experiências nucleares dos EUA nas ilhas Bikini, observava,
por sua vez, que fora comprovada a resistência dos grandes vasos de
guerra às explosões atómicas, demonstrando-se a pervivência das arma-
das na nova ambiência agónica.

A política naval dependia igualmente do tabuleiro político internacional.
Pereira Correia era aqui bem mais clássico. Para ele, a ambiência agónica
emergia da dualização entre o imenso poder continental eslavo e a oposi-
ção das nações atlânticas, os EUA, a Grã-Bretanha e as nações latino-ame-
ricanas, às quais se deveria juntar Portugal pela sua tradição geopolítica.
Esta dualização, que opunha um núcleo continentalista a um núcleo ta-
lassocrático, fez escola na Armada durante a guerra fria. O objectivo da re-
novação naval proposto pelo autor visava assegurar à Armada a capacidade
de proteger a área de aproximação ao nosso continente dos ataques do ar
e das armas submarinas, num contexto de luta pelas comunicações, além
de assegurar missões de representação e soberania em tempo de paz. 

A futura esquadra da Armada seria então organizada com base em duas
task forces, cada uma composta por 1 porta-aviões de escolta, 1 condutor
de flotilhas, 5 contratorpedeiros e 3 submarinos. A Armada teria assim
capacidade para operações ofensivas e defensivas de alguma envergadura,
além de assegurar por si a liberdade de comunicações com as ilhas e as
colónias. Na realidade, permitiria levar a cabo operações de nível estra-
tégico, ao fornecer-lhe duas pequenas esquadras que poderiam operar se-
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parada ou conjuntamente. A Armada deveria ainda dispor de 8 fragatas
para servir no império, além de uma frota de navios de apoio e de lanchas
de fiscalização e patrulha. Para tornar o plano menos dispendioso, Cor-
reia Pereira (1949b, 341-359) propunha apenas a aquisição do comple-
mento aos navios já existentes que permitisse a criação das task forces e
dos navios auxiliares de serviço ao império. Seriam adquiridos na pri-
meira fase um porta-aviões e um condutor de flotilha, aos quais se agre-
gariam os 5 velhos contratorpedeiros. Este autor considerava, no total,
que a aquisição de novos meios se reduziria a 2 porta-aviões, 2 conduto-
res de flotilha, 5 contratorpedeiros e 3 submarinos. Nos anos 50, os teó-
ricos portugueses do pensamento naval insistiriam na utilidade deste pro-
jecto de plano naval.41 Ele assentava numa lógica estratégica naval
baseada naquilo a que na altura se chamava «luta pelas comunicações»,
ou seja, numa força aeronaval 42 de defesa antiáerea e anti-submarina, a
que se juntaria ainda uma força de soberania «imperial».

A renovação pensada pela Armada tinha um cunho moderado, mas já
timbrava o ritmo que sinalizaria a sua política naval nos anos da NATO.
Na prática, abandonava-se a ideia de uma força de superfície para adoptar
progressivamente a criação de uma força naval vocacionada para a «luta
das comunicações», para o duelo anti-submarino e antiaéreo, pensando-
-se o poder marítimo numa concepção global aeronaval. De facto, ao
menos desde 1943 que os exercícios navais da Armada passam a concen-
trar-se na defesa antiaérea e na defesa anti-submarina e a combinar meios
aéreos, de superfície e submarinos.43 A Armada evoluía assim de uma
força de batalha de superfície para uma força tridimensional.

Assim, na fase final da década, as aquisições da Armada reflectem esta
nova preocupação. São adquiridas em segunda mão na Grã-Bretanha 2
fragatas de vocação anti-submarina da classe River (fabricadas durante a
Segunda Guerra Mundial), a Diogo Gomes e a Nuno Tristão, e 3 submari-
nos.44 A renovação da Armada nos anos 40, apesar de moderada, con-
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41 V., nomeadamente, os textos de Guilhermino Magalhães ou Pereira Crespo. 
42 Por isso, terminava J. Correia Pereira o seu estudo e o seu projecto apelando ao re-

forço da aviação naval (id., ibid., p. 360). Ora, como se verá, a ofensiva contra a aviação
naval abalaria a Armada no início da década de 50. 

43 Cf. AGM, Estado-Maior Naval, núcleo 224, cx. 1042, instruções especiais datadas
de 1943, 1944 e 1945 e fornecidas à força naval da metrópole para proceder a exercícios
de detecção e ataque anti-submarino e a exercícios de tiro antiaéreo. Aconselhava-se que
os exercícios combinassem navios de superfície, submarinos e aviões.

44 O processo de aquisição destas fragatas e dos submarinos encontra-se no AGM, Es-
tado-Maior Naval, núcleo 224, cx. 554. Tratava-se das fragatas Avon e Awe, em Portugal
denominadas, respectivamente, Nuno Tristão e Diogo Gomes, recebidas em 1949. 
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duziu-a directamente à sua principal função nos anos iniciais da guerra
fria. Pode dizer-se que a cautela apresentada no relatório de 1944 provara
toda a sua validade. 

Visões do mundo: a nova geopolítica 
e a defesa nacional  

O acordo dos Açores marca também uma importante inflexão na evo-
lução interna e externa do regime. Apesar de as especificidades do mo-
delo autoritário de Salazar, por contraponto aos regimes de Hitler e Mus-
solini, terem sido já reconhecidas por um número cada vez maior de
historiadores,45 à época a cada vez mais nítida derrota dos regimes ger-
mânico e italiano foi observada por muitos em Portugal como sinal do
iminente colapso do Estado Novo, uma ideia oriunda não só da oposi-
ção.46 Criou-se um ambiente deletério nas hostes governamentais, que
um crítico sistemático como Marcello Caetano não deixou de zurzir em
sucessivas missivas remetidas a Salazar. É certo, e tem sido referido, que
jamais Salazar e o regime, em geral, questionaram a validade da aliança
marítima com a Grã-Bretanha.47

Mas nos anos 30 Salazar não deixara de afiançar, em defesa do seu re-
gime, a proximidade ideológica, em determinados pontos, com aquilo
que ele e outros ideólogos do Estado Novo diziam ser as profundas cor-
rentes (multifacetadas) de pensamento que estavam remodelando a es-
trutura política dos regimes europeus. Um caldo global de antilibera-
lismo, antidemocracia, corporativismo e autoritarismo mais ou menos
totalitário unificava ou, pelo menos, agregava o regime português a ou-
tros similares na Europa, incluindo o nazismo alemão e o fascismo ita-
liano. Isto apesar de Salazar ter o cuidado de distinguir o seu regime,
marcado pelo catolicismo e subordinado a leis morais superiores à iden-
tidade estatal, do totalitarismo não religioso, mesmo anti-religioso, dos
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45 V. autores como António Costa Pinto, Manuel Braga da Cruz e Yves Léonard.
46 Naquilo que o historiador e politológo Jaime Nogueira Pinto (2007, 142-143) definiu

como a técnica da amálgama, confundindo o salazarismo e o fascismo. Reconheça-se,
não obstante, não ser a ideia de Jaime Nogueira Pinto incorrecta, pois, de todos os regimes
que polvilhavam a Europa de entre as guerras, os «fascismos» eram aqueles que mais se
aproximavam do modelo do Estado Novo.

47 V. os textos de António Telo, Fernando Rosas, Nuno Severiano Teixeira e Telmo
Faria e a correspondência trocada entre Marcello Caetano e Salazar no período final da
Segunda Guerra Mundial e publicada em José Freire Antunes (1993, 116-122 e segs.).
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regimes germânico e italiano, em que o Estado era um fim em si (Ferro
2003 [1933 e 1938], 49-50).

Esta evolução do regime reflecte-se na política externa do Estado Novo
nos anos 30, em que o pendor ideológico favorece uma assumpção de
maior autonomia face à Grã-Bretanha e se torna visível no apoio dado à
rebelião militar de direita que conduzirá, em Espanha, à eclosão da guerra
civil. Face a uma Grã-Bretanha apostada na neutralização da intervenção
externa no conflito espanhol, Salazar e o regime optam por suportar os
generais e as forças rebeldes juntamente com a Itália mussoliniana e a
Alemanha hitleriana.48 É esta evolução favorável a uma maior prolixidade
de modelos políticos e ao reforço dos estados autoritários na Europa que
o desencadear da Segunda Guerra Mundial vem contrariar, na medida
em que divide o mundo em campos antagónicos, o das democracias (e
depois da entrada da URSS no conflito, do socialismo) contra o dos «fas-
cismos». 

Durante toda a guerra, Salazar bater-se-á sempre contra essa «simplifica-
ção» ideológica do conflito, compreendendo perfeitamente que a derrota
do campo da «autoridade» deixaria o regime numa situação debilitada e
enfraquecida. A luta de Salazar contra essa «simplificação» pode observar-
-se em vários dos seus discursos. Um exemplo paradigmático é o discurso
intitulado «Defesa económica, defesa moral, defesa política», de 1942, que
teve o condão de irritar Londres. Neste texto, Salazar (1943, 321-352) ques-
tionava a aliança anglo-soviética, referindo-a como um trampolim para a
expansão do comunismo, e afirmava o fracasso dos modelos liberais e de-
mocráticos. Veja-se, de igual modo, o discurso proferido a 9 de Outubro
de 1939, «A Europa em guerra, repercussões nos problemas nacionais», em
que é muito clara a crítica acerba à dicotomização ideológica traduzida
pelo discurso dos aliados (Salazar 1943, 177-190). Mas Salazar nada pode
contra a «simplificação» que criticava e com a evolução cada vez mais des-
favorável da guerra aos regimes «de autoridade» o Estado Novo ressentiu-
-se. Os anos a partir de 1943 e até 1947-1948 são anos de recomposição
das forças que, interna e internacionalmente, suportavam o regime. Essa
recomposição será feita à luz de uma remodelação do discurso político-
-ideológico e de uma agregação de forças à volta ou em redor do campo
anticomunista (Rosas 1994, 402). Em termos de política externa, o regime
aproximar-se-ia da Grã-Bretanha e das potências hegemónicas no Atlântico
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48 Sobre o apoio dado por Salazar a Franco e os embates que em consequência se pro-
duziram com a Grã-Bretanha, vejam-se os trabalhos de Franco Nogueira, César Oliveira,
António Telo, Fernando Rosas e Pedro Oliveira.
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(Salazar 1951, 59-62), ou seja, para além do poder britânico, também uma
progressiva, e sempre cautelosa, aproximação aos EUA. O acordo dos Aço-
res é, nesse campo, um passo decisivo no retomar da velha ligação com a
Grã-Bretanha. Os EUA completariam mais tarde essa protecção e o apoio
das potências anglo-saxónicas permitiria ao regime condicionar e depois
derrotar a oposição. 

Há, contudo, uma situação que deveria parecer particularmente peri-
clitante para a segurança do regime. O regime de Franco, considerado o
último dos potentados do Eixo, entrara numa era de ostracização inter-
nacional, em breve sancionada pela ONU. Ainda a guerra não terminara
e já na libertada fronteira franco-espanhola numerosos exilados espanhóis
penetravam em Espanha, intentando induzir um levantamento popular
que derrubasse o Generalíssimo.49 A possibilidade de uma evolução ne-
gativa para o franquismo inquietava Lisboa pelo impacto que o derrube
do regime franquista teria na conjuntura interna portuguesa, ela própria
instável. 

A estabilidade da situação internacional de Salazar não fora transposta
para o tabuleiro político interno, onde a pressão da oposição se fora
acentuando com o fim da guerra. Às greves de 1943 e 1944 sucedia-se
uma tentativa de união geral das oposições, primeiro no MUNAF (Mo-
vimento de Unidade Nacional Antifascista) e depois no MUD (Movi-
mento de Unidade Democrática), com vista ao derrube do regime. Esta
tentativa da união geral das oposições, em concomitância com o im-
pacto da vitória das democracias anglo-americanas, produzia, de igual
modo, uma maior instabilidade no sector mais perigoso para a conti-
nuidade do regime, as Forças Armadas, sucedendo-se os contactos entre
elementos militares da oposição e da «situação», em que se incluiria a
própria figura do Presidente da República, o general Carmona (Rosas
1994, 373-408).     

Face a esta conjuntura interna, o regime optou para reagrupar à sua
volta as forças da «situação», tendo como tema unificador o anticomu-
nismo, ao mesmo tempo que procurava assegurar a segurança militar e
policial no interior e face ao exterior. O anticomunismo é glosado inter-
nacionalmente para justificar e legitimar o regime franquista. Salazar
(1951, 142-143), que outrora criticara a dicotomização democracia-auto-
ridade, reage agora com outra dicotomização, comunismo-Ocidente, que
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49 No que respeita à evolução da situação espanhola no fim da Segunda Guerra Mun-
dial e no pós-guerra, v. Charles S. Halstead (1980, 74-77), Ramon Tamanes (1988, 258-
-260) e Anthony Beevor (1989, 368-377).
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permitisse agregar os regimes peninsulares às forças vitoriosas anglo-ame-
ricanas. Na realidade, ao distinguir entre o Ocidente e o Leste, Salazar
insere o seu regime no campo democrático, legitimando-o com a per-
tença à civilização cristã, marcada por uma ética superlativa ao Estado,
que se confronta com um ateísmo em que o Estado é um fim em si
mesmo. As soluções em termos de organização política e em termos de
regime seriam distintas, mas os pressupostos ético-civilizacionais eram si-
milares. Para isso, tal como acontecera em 1936, não deixa de suportar
encapotadamente o ostracizado regime franquista (Oliveira 1995, 103-
-111). De certo modo, esse apoio fora consubstanciado desde 1943 e
desde a institucionalização do Pacto Ibérico, expressão de uma progres-
siva readaptação dos regimes ditatoriais ibéricos à possibilidade de triunfo
da democracia e do comunismo na Segunda Guerra Mundial. Salazar e
Franco, acentuando o processo de neutralidade da Península Ibérica na
conflagração, mais não pretendiam do que assegurar que a Espanha e
Portugal se mantivessem como zonas de paz e de estabilidade que per-
mitissem a sobrevivência futura dos regimes peninsulares numa Europa
em que os modelos ideológicos mais próximos se tinham esfumado.50

António Telo (1991) salienta que esta evolução vai modificar as perspec-
tivas geopolíticas e geoestratégicas sobre as quais tinham assentado as po-
líticas de defesa de Portugal desde há séculos. 

A nova postura do regime face aos problemas internacionais pode ser,
por exemplo, retirada do discurso que Salazar (1951, 325-337) faz perante
os representantes das Forças Armadas em 28 de Maio de 1948. Segundo
ele, para a Rússia a guerra não terminou com a derrota da Alemanha,
visto aquela ter como objectivo a revolução mundial. O Ocidente (atente-
-se na expressão) não faria guerra à Rússia, mas o inverso não era verdade.
Só conglutinando o Ocidente em redor das potências anglo-americanas,
mas recusando sempre o ideal de um Estado federal europeu, se poderia
travar a Rússia. Terminava por salientar a unidade da Península Ibérica,
um todo na defesa do Ocidente, e por propor a reabilitação da Alema-
nha. Caberia a Santos Costa aplicar esta perspectiva política e geopolítica
à dimensão geoestratégica e estratégica. 

Antes de mais, no entanto, Salazar e Santos Costa trataram de assegurar
a maior tranquilidade possível no país. Para isso efectua Salazar uma re-
composição ministerial em fins de 1944, visando suster o impacto do fim
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50 V. as obras de César Oliveira (1995, 55 e 66), Fernando Rosas (1988, 110-111), Juan
Carlos Jiménez Redondo (1996, 52-53), Ramon Tamanes (1988, 257-258) e Manuel Es-
pada Burgos (1987, 125-132).
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da guerra, pelo que entrega o Ministério da Guerra a Santos Costa e o Mi-
nistério do Interior a um seu apaniguado, Júlio Botelho Moniz (Rosas
1994, 375-376). Santos Costa, por seu turno, procede a profundas mudan-
ças nos altos comandos em princípios de 1945, substituindo Pereira dos
Santos e Tasso de Miranda Cabral por oficiais que lhe eram mais próximos
e afectos ao Estado Novo. O novo major-general do Exército passa a ser
Aníbal Passos e Sousa 51 e para o lugar de chefe do Estado-Maior do Exér-
cito é escolhido José Filipe Barros Rodrigues.52 A escolha de Barros Rodri-
gues teria perturbado o Exército. Este fora há pouco promovido a general,
no limite mais baixo de idade para aceder a esse posto, e pouco depois as-
sumia o cargo de CEME. Não era uma escolha ocasional. Santos Costa e
Barros Rodrigues eram velhos conhecidos, tendo escrito em parceria uma
das conferências militares apresentadas ao I Congresso da União Nacional.
As novas chefias possuíam, acima de tudo, perfis políticos próximos do
do regime, mais do que reconhecidas competências técnicas.

A instabilidade militar era um problema que urgia resolução forte, por-
que nela estava a mais perigosa ameaça ao regime. O fim da guerra e o
triunfo das democracias haviam favorecido as oposições e debilitado o re-
gime. A situação era mais complicada porque Carmona não só parecia
afastar-se de Salazar, como em seu redor gravitavam velhos militares re-
publicanos que o instavam a tomar o poder nas mãos. Salazar não podia
afastar Carmona, sob pena de virar o grosso das Forças Armadas contra
si, pelo que dependia do Presidente da República para evitar que os mili-
tares o derrubassem, muito embora este já não merecesse a sua confiança
política (Costa 1993, 378-380 e 390-400). Neste contexto, era fundamental
assegurar que, pelo menos, os comandos militares fossem elementos de
absoluta confiança, que dificultassem qualquer estratégia visando o seu
derrube. Ao assegurar o apoio da alta hierarquia de comando, Salazar di-
ficultava a coordenação de um golpe que o derrubasse ou, por outras pa-
lavras, atirava para fora das estruturas de comando e comunicações toda
a actividade conspiratória, dificultando a sua capacidade operacional.

No entanto, a maioria dos militares tinha pretensões corporativas mais
do que político-ideológicas. Assim, quando, em 14 de Fevereiro de 1945,
Salazar aumentou em 15% o salário dos oficiais, fez passar o grosso dos
hesitantes para o seu lado e enfraqueceu a conspiração, fraccionando-a
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51 Cf. Diário do Governo, 2.ª série, n.º 22, de 26 de Janeiro de 1945, p. 502, cit. in Joaquim
Veríssimo Serrão (s. d., 480-481) e Ministério da Guerra e Ministério do Exército, Ordens
do Exército, 2.ª série (1945, n.º 1).  

52 Cf. Ministério da Guerra e Ministério do Exército, Ordens do Exército, 2.ª série (1945,
n.º 1, 31).
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ainda mais. A posição estratégica de Carmona ficou mais vulnerável,
tanto mais que a hierarquia militar passou também a ser controlada por
partidários de Salazar.

Com as chefias militares solidamente controladas por apoiantes da si-
tuação, Santos Costa convocá-las-ia para uma conferência com o fim de
assegurar o apoio do Exército face à crise do fim da guerra. Assumindo
a contingência de um atentado vitimar Salazar, afirmava a possibilidade
de o Exército ter de retomar o controlo da situação política e defender o
Estado e a Constituição (isto é, o regime). Fazia notar ainda o «perigo de
a anarquia chegar à Península Ibérica». A intervenção do Exército seria
feita sob o comando do ministro da Guerra, consultado o Presidente da
República, efectuando-se com frequência estas reuniões dos comandos
militares (Cruz 2003, 443-445).  

Dois elementos podem pelo menos ser extraídos deste texto. Por um
lado, a posição de «delfim», de segundo do regime, que Santos Costa as-
sume ao considerar que tomaria as rédeas do Estado e do regime, respal-
dado nas Forças Armadas, na eventualidade de Salazar desaparecer. Isto
revela a dependência do regime face ao Exército e às Forças Armadas,
em geral, e como a sua genealogia o marcava tão intensamente e eviden-
cia por que jamais conseguiu Salazar subjugar de forma plena o poder
militar. Por outro lado, demonstra a preocupação com a evolução da Es-
panha, que justificava o alerta militar. A «anarquização» do vizinho ibé-
rico, se Franco tombasse, teria largo impacto na conjuntura interna. 
É esta tensão que explica em parte a continuação do reforço da defesa
face à Espanha, em conjugação com a progressiva afirmação da unidade
estratégica peninsular. O regime não receava Franco, mas as sequelas de
uma evolução pós-franquista. 

Assim, era urgente conservar a força terrestre bem preparada e equipada
para conter qualquer evolução «negativa» na Península Ibérica (interna
ou externa). Inversamente, Salazar, ao alegar a unidade geoestratégica da
Península Ibérica, buscava inserir Franco no sistema europeu ocidental,
estabilizando o seu regime com o aumento efectivo das garantias de per-
vivência do Estado Novo. Esta ideia não era abertamente sugerida, pro-
vavelmente para não dar argumentos à oposição, surpreendendo-se por
isso o major-general do Exército pela incongruência entre a aliança com
a Espanha e a política militar antiespanhola. Só que à altura, para Salazar
e Santos Costa, a visão geoestratégica cruzava-se com os receios de uma
era pós-franquista em Espanha. É isto que também explica o desfasa-
mento entre a visão geopolítica e geoestratégica do regime no fim dos
anos 40 e a política militar de defesa terrestre.
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A mobilização da força militar fazia-se, por um lado, para inviabilizar
qualquer possibilidade de um golpe interno que derrubasse o regime e,
por outro lado, para se opor a uma transformação do contexto interno
espanhol. O controlo por oficiais da confiança de Salazar dos altos co-
mandos do Exército facilitou a estabilização política dos militares com
uma postura favorável à «situação», visto ter inibido a aglutinação e agre-
gação dos diversos grupos conspirativos em redor de uma estrutura ope-
racional que potenciasse um golpe militar. Os conspiradores, agindo na
periferia do sistema marcial, foram sempre incapazes de unificar a acção
e de agir em conjunto. 

Do ponto de vista político-estratégico global, Santos Costa assumia
como inevitável um avanço soviético ultra-rápido por uma Europa oci-
dental desarmada e considerava, por isso, que a defesa ocidental devia
ter como reduto final no continente o baluarte peninsular. Em 1948,
num memorando para Salazar a propósito de uma conversa tida com
um estrangeiro de nome P. B.,53 referia a hipótese de os russos chegarem
aos Pirenéus em noventa horas, não considerando a vontade dos EUA
em defender o território continental europeu.54 De facto, nos finais dos
anos 40 a ideia de um baluarte ibérico convenceu alguns círculos políti-
cos e militares dos EUA e da Grã-Bretanha. Face àquilo que considera-
vam ser a enorme superioridade humana e material das forças militares
da URSS e dos seus aliados, foi avançada a hipótese da inevitabilidade
da perda de grande parte da Europa ocidental e perspectivou-se a defesa
de redutos insulares ou quase-insulares, como a Península Ibérica, como
ponto de partida para um contra-ataque maciço depois de a aviação
anglo-americana ter fustigado as potencialidades bélicas do inimigo (Mar-
quina Barrio 1986, 299-309). Santos Costa tinha consciência deste facto
e fundamentava de igual modo a sua interpretação nesta corrente de pen-
samento estratégico anglo-saxónico, 55 que, para além do mais, ia ao en-
contro do prisma que o ditador tinha da política internacional.56

53 Segundo Maria Madalena Garcia (1992, 135), tratar-se-ia de Patrice Bougrain e a con-
versa teria sido entre ele e o general Barros Rodrigues.

54 Cf. Comissão do Livro Negro sobre o Regime Fascista, Correspondência de Santos
Costa... (1988,  237).

55 Cf. Comissão do Livro Negro sobre o Regime Fascista, Correspondência de Santos
Costa... (1988, 269). Nela é feita referência à posição do coronel Solborg, antigo adido
militar dos EUA em Portugal, que criticava a ideia de defesa avançada do Ocidente no
Elba e no Reno e batia-se pela ideia do baluarte ibérico.  

56 Salazar parecia partilhar com Santos Costa a visão de que «de uma arrancada» estaria
o exército vermelho nos Pirenéus (v. Franco Nogueira 2000, 315).
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Esta perspectiva estratégica de Santos Costa acabaria por ser teorizada,
já nos anos 50, num prefácio para a obra de um seu discípulo, o futuro
general Andrade e Silva. Para Santos Costa, Portugal não pode encarar-
-se como um T. O. exclusivo, mas devia ser inserido na textura geográfica
mais alargada da Península Ibérica. Essa realidade advinha da geografia
peninsular e dos acidentes geográficos da Península Ibérica, que, mais do
que entravarem, canalizavam a manobra das forças militares. Então o
verdadeiro baluarte da Península Ibérica não estaria algures dentro dela,
mas nos seus contornos, nos Pirenéus. Seria, não obstante, ainda passível
de argumentação e legitimação um espaço nacional autónomo da geo-
grafia militar peninsular, da geoestratégia ibérica. No entanto, essa argu-
mentação caía pela base face à emergência do poder aéreo transconti-
nental. Justificando a afirmação de um espaço geoestratégico peninsular,
Santos Costa apoia a legitimação do bastião ibérico. Para ele, os soviéticos
estavam em excelente posição para rapidamente se espraiarem pelo Oci-
dente europeu. Considerando a fronteira do Ocidente no rio Elba, Santos
Costa afirma que só fracas linhas, o Reno/Alpes de Sabóia e o Loire/Ró-
dano, sustentavam as possibilidades de defesa antes da forte muralha pi-
renaica. Mas a defesa teria de se concentrar nos Pirenéus, uma vez que,
vencido este obstáculo, a geografia física peninsular não colocaria grandes
dificuldades às manobras de uma invasão (Santos Costa 1950, 9-12). 

O texto da obra reforçava a ideia do prefaciador, assumindo, por um
lado, a integração do espaço geoestratégico português no todo ibérico, a
denominada «fortaleza» ibérica, como uma das suas componentes, e, por
outro lado, ao afiançar a relação existente entre os específicos T. O. por-
tugueses e os vizinhos T. O. espanhóis (Silva 1950, 60-61 e 67). Era, no
fundo, romper com a assumpção clássica de distinção entre o espaço
geoestratégico português e o espanhol. Curiosamente, Tasso de Miranda
Cabral, que nos anos 30 desenvolvera também aprofundado estudo sobre
os T. O. de Portugal, não deixara de reconhecer as similitudes orográficas,
hidrográficas e topográficas que uniam o território português ao do seu
vizinho, considerando-o quase uma continuidade do espanhol. Não obs-
tante, a realidade geográfica deveria submeter-se às exigências da geoes-
tratégia militar, pelo que, nessas circunstâncias, predominava a validação
da distinção dos T. O. pela sua finalidade, em detrimento da geografia
geral da Península Ibérica (Cabral 1932, 1.º vol., 26). Pelo contrário, Al-
berto Andrade e Silva submetía a geoestratégia nacional à textura geo-
gráfica da Península Ibérica. Também na Revista de Artilharia surgia um
texto com o mesmo sentido. O coronel Esteves Pereira (1952a, 407-411)
defendia igualmente que a Península Ibérica era um todo estratégico,
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visto ser uma região natural da Europa. As concepções ideológico-estra-
tégico-militares têm racionalidades distintas das geoestratégicas e geomi-
litares.

Esta postura foi criticada pela pena de Raul Esteves. Cabe perder algum
tempo com a visão deste autor, por forma a percebermos as limitações
de uma concepção que, num primeiro relance parece muito mais sus-
tentada do que a de Santos Costa.   

Raul Esteves parece responder a uma concepção estratégica defendida
por um ex-militar checo refugiado, F. O. Mikshe, publicista das novas
armas e das novas estratégias surgidas com a Segunda Guerra Mundial.57

É provável, no entanto, que visasse mais alto, uma vez que a perspectiva
de Mikshe correspondia à que os altos comandos políticos-militares do
Estado Novo defendiam, com a criação de um bloco defensivo e de um
baluarte estratégico que englobasse toda a Península Ibérica (Ferreira 1989,
57-66).  Entre 1949 e 1952 Raul Esteves publica quatro textos sobre a te-
mática, os primeiros logo em 1949 no Comércio do Porto (a 20 de Julho de
1949)58 e no Diário de Notícias (a 21 de Dezembro de 1949), posterior-
mente reproduzidos na obra mais abrangente que fez sobre a temática,
um pequeno livro publicado em 1952 e intitulado a Defesa da Europa Oci-
dental. Entretanto, retoma o tema em 1950 nas páginas da Revista Militar.

O autor começa por caracterizar o tabuleiro geoestratégico da Europa
como uma vasta península da Ásia, e é este carácter de península que a
torna dominável pelo mar, espaço não continental, o que significa que
um poder oriundo da Ásia — e a Rússia é a guarda avançada do conti-
nentalismo asiático — que dominasse a Europa seria vulnerável nos seus
flancos a uma ofensiva oriunda do oceano. Neste ponto Raul Esteves
(1952, 5-8) não deixa de retornar ao exemplo napoleónico usado para le-
gitimar a visão marítima da Europa: a invulnerável Grã-Bretanha, que
prostrou o imperador corso. A defesa da Europa ocidental devia assim
ser composta pelo apoio dos EUA, assente na fundamental rota do Atlân-
tico, pelo controlo do flanco sul, do Norte de África e do Médio Oriente,
e pela constituição dentro da Europa de sucessivas linhas de defesa, orga-
nizadas em profundidade, a qual, segundo Raul Esteves, passou de 1,5 km
em 1918 para 8 km em 1942 (El Alamein). Para tornar esta defesa ainda
mais forte seria necessário dispor de um espírito ofensivo consubstan-
ciado na criação de uma força anfíbia que ameaçasse os flancos da pene-
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57 É autor, entre outros, de um livro sobre a Blitzkrieg (cf. F. O. Mikshe s. d. [1944]).  
58 Ainda em 1949 este artigo foi reproduzido na Revista Militar, n.os 8/9, pp. 521-525.   
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tração russo-asiática e no desenvolvimento massivo da guerra aérea es-
tratégica,59 na profundidade do teatro de operações europeu.

Nestas circunstâncias, qual o papel atribuído por Raul Esteves à luta
dos Pirenéus? Começa por considerá-la um logro, visto não ser tão in-
transponível como se queria fazer crer. A isto acrescia que, em caso de
domínio sobre o continente, seria fácil à Rússia isolar a Península Ibérica
do oceano Atlântico e lançar sobre ela rápidas e decisivas minioperações
anfíbias. De que serviria aos EUA disporem do apoio peninsular se todo
o continente estivesse na posse da URSS? De facto, para os EUA, a costa
hispano-portuguesa é uma fracção da grande costa europeia, que se es-
tende de Marrocos até à Irlanda e que faz fronteira com as suas próprias
costas. Mas mais grave é que, deixando à Espanha o papel liderante na
reconquista da Europa, assegurava-lhe o futuro predomínio sobre o con-
tinente, o retorno do império de Carlos V (Esteves 1952, 25-29). Na rea-
lidade, Raul Esteves (1950, 81-83) considera que, sendo a relação transa-
tlântica EUA-Europa a chave da defesa ocidental e o mar o eixo de
gravidade dessa aliança, mais importante do que a Espanha eram as costas
e as bases de operações portuguesas, chave, há séculos, da própria liber-
dade europeia, trazendo de novo à ribalta o exemplo de Napoleão, entre
outros.

Apesar de a visão global geoestratégica de Raul Esteves se conformar
às grandes teorizações geopolíticas e geoestratégicas do início da guerra
fria, como a questão da oposição Europa-Ásia e a importância da agre-
gação euro-norte-americana, nas entrelinhas perpassa ainda o peso das
concepções estratégicas de toda uma vida e que de certo modo nos fazem
questionar se Raul Esteves compreendera verdadeiramente o significado
da revolução estratégico-militar da Segunda Guerra Mundial. 

Essa revolução rompeu com as lógicas geoestratégicas clássicas, que
ainda permitiam considerar, mesmo em países pequenos, vários teatros
de operações. A revolução do poder aéreo, capaz de fazer chegar a mi-
lhares de quilómetros de distância o poder destrutivo de um Estado, re-
forçado no final do conflito com a emergência dos primeiros mísseis ba-
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59 Raul Esteves demonstra aqui ter consciência do cerne do poder anglo-americano: a
força naval e o poder aéreo. Em 1945, a força aérea dos EUA dispunha de cerca de 30 000
aviões contra cerca de 17 000 da URSS, mas esta força aérea não dispunha de quase ne-
nhum bombardeiro quadrimotor estratégico. A frota naval dos EUA contava com meia
centena de grandes porta-aviões, ao passo que a da URSS não dispunha de nenhum.
Sobre o diferencial de potencial entre os aliados britânicos e norte-americanos e a URSS,
v. John Desch (1992, 40-45).  
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lísticos de longo alcance e com o factor nuclear, a própria motorização
e mecanização completa dos exércitos terrestres, significou uma diluição
do espaço-tempo estratégico, ao mesmo tempo que se dilatava o campo
de batalha.

Raul Esteves, à força de querer conjugar a importância crucial da liga-
ção Europa-EUA como instrumento para derrubar o poderio soviético e
o valor exclusivo do espaço geoestratégico nacional, independente da Es-
panha, é obrigado a misturar elementos geoestratégicos de grande am-
plitude e elementos tácticos de microdimensão. E, assim, justifica o valor
das posições portuguesas com o argumento de que a defesa táctica pas-
sara de 1,5 km na Primeira Grande Guerra para 8 km na segunda,60 ao
mesmo tempo que avisa que a defesa estratégica da Europa se devia ar-
quitectar numa agregação entre este continente e o continente americano.
Mas, se, de facto, a Europa só pode sobreviver se a sua defesa assentar na
profundidade estratégica que para ela representa o oceano Atlântico e a
América, que relevância têm os 8 km da defesa táctica? Na verdade, uma
divisão moderna ocupa no seu quadrado defensivo mais de 8 km, mas
isso pouco interessa, porque o essencial é dispor de espaço para mano-
brar, e é por isso que a profundidade se torna tão essencial. 

A despeito de Raul Esteves compreender, e bem, que a contra-ofensiva
aliada poderia partir do Mediterrâneo-Norte de África e de a acoplagem
Irlanda-Grã-Bretanha-EUA ter uma forte componente aérea e naval
(bombardeamentos estratégicos e operações anfíbias),61 esses factos em
nada modificavam a necessidade de cobrir os portos portugueses a partir
dos Pirenéus ou do sistema ibérico, pela simples razão de que o devasta-
dor alcance e a capacidade de destruição das armas dos exércitos moder-
nos obrigavam a uma defesa em profundidades estratégicas bem alarga-
das.62 Em boa verdade, os dois conceitos eram complementares: a
possibilidade de um gigantesco contra-ataque aéreo e anfíbio implicava
que as costas atlânticas da Europa e os acessos ao Mediterrâneo fossem
protegidos e para os proteger era indispensável que as orlas costeiras ti-
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60 É duvidoso que, mesmo do ponto de vista táctico, essa profundidade fosse viável
em 1945. Nessa altura já a profundidade táctica da defesa de um corpo de exército sovié-
tico, o equivalente a uma divisão alargada dos EUA, rondava os 15-20 km (cf. David M.
Glantz 1991, 155-156).  

61 Esse era inicialmente o plano anglo-americano para a defesa da Europa ocidental.
Sobre este assunto, cf. António Marquina Barrio (1986, 299 e segs.). 

62 Para os EUA parecia imprescindível assegurar uma ponte ibérica para apoiar a sua
ofensiva aérea estratégica e anfíbia a partir dos flancos mediterrânico e atlântico. A Espa-
nha era fundamental, dado que a defesa, se contasse só com Portugal, tornar-se-ia inviável
(cf. António Marquina Barrio 1986, 253 e segs., e António Telo 1996a, 217).  
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vessem o apoio de uma defesa em grande profundidade. No caso de Por-
tugal implicavam o apoio espanhol. 

Isto não significa que Santos Costa tivesse, de todo, compreendido o
impacto das transformações globais engendradas pela Segunda Guerra
Mundial e pela emergência da  arma atómica. Não compreendeu, ou não
quis compreender, que a defesa nos Pirenéus só era compaginável com
o acoplamento geoestratégico euro-norte-americano e que, mais do que
fornecer umas quantas divisões mal armadas para os montes pirenaicos,
o que valorizava a posição de Portugal era o reforço que podia dar à de-
fesa do espaço marítimo peninsular e europeu e às aproximações maríti-
mas ao território continental que possibilitassem o reforço da defesa
avançada com meios humanos e materiais poderosos e sofisticados. Em
suma, a unidade geoestratégica da Península Ibérica era plural e permitia
a maior unidade com a maior diferenciação e a divisão de tarefas com a
Espanha, encarregada do flanco terrestre, enquanto Portugal assegurava
o flanco marítimo. 

O problema é que semelhante evolução implicava a primazia da Ar-
mada e a perda de proeminência do ministro da Guerra e, como tal, era
politicamente inconveniente. A problemática do bastião ibérico reflectia
também o peso no orçamento de Estado de cada um dos ramos militares,
expressão do peso político dos respectivos ministros. O bastião ibérico
era instrumental à proeminência de Santos Costa, putativo líder de um
dos ramos do regime.63 Este contexto seria fundamental na compreensão
do progressivo conflito entre os objectivos de Santos Costa, as necessi-
dades da NATO e as possibilidades reais de constituição de forças por
parte do Exército. A despeito dessa realidade, o bastião ibérico foi im-
portante para fazer o Exército valorizar a sua prestação externa e para o
fazer pensar a política de defesa militar do país num contexto mais vasto
e abrangente de uma aliança. Neste sentido, o bastião ibérico, pensado
como uma medida militar de defesa nacional, integrada e suportada no
bloco ocidental, visando responder a uma invasão oriunda da URSS e
dos seus satélites, antecipou a racionalidade que a NATO consumaria fi-
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63 Lembre-se que a ascensão de Santos Costa a ministro da Guerra é concomitante com
a ascensão de Marcello Caeteno a ministro das Colónias, ambas ocorridas aquando da re-
modelação estratégica de 1944, visando enfrentar os ventos «democráticos» do fim da
guerra. Seriam, durante treze anos, os delfins e os potenciais sucessores de Salazar, cada
um representando um «partido» do regime: Marcello Caetano, os liberais, Santos Costa,
os ultras. Sobre este tema, cf., entre outras, as obras de José Freire Antunes (1993, 11-89)
e Vasco Pulido Valente (2002). As memórias de Marcello Caetano (2000 [1977]) sobre Sa-
lazar também contêm numerosas referências às suas lutas com o grupo de Santos Costa. 
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nalmente, a da integração da defesa militar dos pequenos países numa
aliança global, cada um contribuindo com uma quota para a segurança
conjunta. 

A transformação das Forças Armadas 
e a entrada de Portugal na NATO

A Segunda Guerra Mundial transformara a guerra de forma radical. 
A guerra fora efectivamente total, até nas ideias. Toda uma modalidade
de regimes tinha sido banida pelas sociedades envolvidas, restando ape-
nas algumas excrescências na periferia. Em Portugal, o impacto ideoló-
gico da guerra deixara o regime vulnerável e os anos que vão de 1945 a
1949 são de tensão e crise política face a uma oposição revigorada e re-
forçada por novas adesões. A situação militar interna não é segura, com
contactos entre as oposições, nas quais  pontuam muitos velhos militares
republicanos e elementos no activo descontentes com a situação, que
chegam a manter contactos com o Presidente da República, general Car-
mona. Apesar disso, por falta de ousadia ou consciência dos limites dos
meios de que efectivamente dispõem, as intentonas não chegam a sair,
de facto, para a rua.64

É neste contexto que em 1947 se processa a reforma da Lei n.º 1905. 
A pretexto da renovação da velha lei, o que se pretendia, na verdade, era
reforçar o controlo militar das Forças Armadas por parte do regime. Como
sempre, Salazar parecia dar quando, na realidade, estava a tirar. Mas não
só. A legislação também é interessante pela afirmação de um novo modelo
militar para o país. Já não o francês, como o fora entre as guerras, mas o
britânico, que à altura reequipava o Exército e a Armada quase comple-
tamente. A legislação de 1947 confirma, ao nível da organização do topo,
a anglo-saxonização da força militar portuguesa, que a entrada na NATO
acentuaria. Curiosamente, o legislador parece querer recusar a observação
de que o modelo anterior se inspirava no de uma potência derrotada. Pelo
contrário, afiançava a sageza da lei anterior ao salientar a similitude entre
o CSDN português e o Comité Imperial de Defesa da Grã-Bretanha e o
CSDG e o Gabinete de Guerra britânico. Este desejo de paralelismo entre
as forças militares portugueses e inglesas chega ao extremo de se considerar
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64 Sobre as intentonas de 1946 e 1947, a situação interna das Forças Armadas e o papel
de Carmona, v. José Medeiros Ferreira (1992a, 223-234) e Telmo Faria (2001, 165-166). 
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a substituição do posto de major-general, dado que este era um posto in-
ferior nas Forças Armadas da Grã-Bretanha.65

Cabe aqui abrir um interlúdio importante, na medida em que a as-
sumpção do modelo militar britânico, como posteriormente aconteceria
com o paradigma militar norte-americano, não deixaria de ter um im-
pacto político-ideológico nas Forças Armadas. De facto, a valorização
dos modelos anglo-saxónicos consubstancia também uma valoração da
sua sociedade e dos seus paradigmas de governação política e técnica,
pelo que o modelo representado pelo salazarismo empalidece. Um sin-
toma dessa evolução intelectual por parte de um futuro opositor do re-
gime, Humberto Delgado, é visível e apreciável nas suas crónicas. Para
Humberto Delgado (2003, 35, 39 e 283-284), a derrota da França devia-
-se tanto às imensas virtualidades criadas pela política totalitária na Ale-
manha, à unidade de acção e direcção, à libertação e concentração das
forças nacionais com vista a atingir os seus objectivos, quanto à política
liberal, à multiplicação de governos e às lutas interpartidárias que abala-
ram o país entre as guerras. Pelo contrário, para o final da guerra, esta
visão desaparece em proveito de uma revalorização dos modelos políticos
e militares da Grã-Bretanha e dos EUA.

O texto renova o relacionamento entre a política e as Forças Armadas.
À política caberia a definição da estratégia geral da nação na paz (realce-
-se) e na guerra, conceito novo que substituiria, de forma muito provável,
o de política de guerra,66 substantivando, consequentemente, as estraté-
gias parcelares (a militar, a económica e a política).67 Esta renovação teó-
rica implica uma muito maior e mais efectiva supremacia da política
sobre as Forças Armadas, já não a componente única da defesa nacional,
mas uma entre três. Além disso, a própria concepção estratégica passa a
ser definida pelas instâncias políticas, cabendo em exclusivo às Forças
Armadas a definição da estratégia militar. Não deixa de ser interessante
sublinhar que as redefinições da relação entre a política e a força militar
se acentuam em períodos de crise do regime, de maior instabilidade entre
as Força Armadas e o poder político, utilizando este último o instru-
mento legislativo como meio de afirmar e garantir a subordinação do
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65 Cf. Diário das Sessões (1947, suplemento ao n.º 105).
66 Sobre os conceitos «estratégicos» utilizados em Portugal desde o período de entre as

guerras até aos anos 50 remetemos o leitor para a nossa dissertação de doutoramento
(António Paulo Duarte 2005, 175-186).

67 Cf. Diário das Sessões... (1947). O texto não deixa de salientar que o antigo conceito
de política militar era demasiado restrito, por só dizer respeito à dimensão militar da de-
fesa nacional.
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poder militar ao político. Assim acontecera em 1935, aquando da tensão
gerada pelo atraso da reforma do Exército, assim sucedia em 1947, no
meio de uma fase maior de contestação e conspiração militar contra o
regime.

Esta subordinação do poder militar ao poder político confirmar-se-ia
na lei final, a Lei n.º 2024, de 31 de Maio de 1947. Assim, e a despeito da
proposta da Câmara Corporativa em manter a função deliberativa do
CSDN, este passava tão-só a ter funções examinativas ou consultivas. Em
compensação, para um órgão bem mais diminuído entravam como mem-
bros permanentes os majores-generais do Exército e da Armada. De igual
modo, o secretariado do CSDN, até então autónomo, passava para a Pre-
sidência do Conselho de Ministros, isto é, para a supervisão muito mais
directa de Salazar. Por último, e contra a visão do relator da Câmara Cor-
porativa, a condução das operações militares ficava sob a estrita respon-
sabilidade do comandante-chefe, ou seja, uma espada de Dâmocles sobre
a cabeça dos comandos superiores militares.68 Face à Lei n.º 1905, o reforço
das competências do governo é mais claro. O governo torna-se um actor
estratégico, passando a definir, sem o empecilho colectivo do CSDN, a
política de defesa nacional, que deixa de ser estritamente militar para se
alargar a outros campos.69 Os comandos militares são remetidos ainda
mais para uma função estritamente operacional, cabendo-lhes a total res-
ponsabilidade pelo falhanço das operações. Ora, como salientava o relator
da Câmara Corporativa, as operações militares podem fracassar por erros
das opções políticas ou por falta de meios, o que não era considerado na
lei. Esta evolução culminaria em 1956 na Lei n.º 2084, reduzindo o papel
dos comandos militares a uma função operacional, não política, remetidos
como seriam para o CSM (Conselho Superior Militar). Ironicamente,
como se verá, produziria o efeito oposto ao pretendido. 

A Lei n.º 2024 reflectia de alguma maneira as profundas transformações
nas concepções estratégicas geradas pela Segunda Guerra Mundial. 
O alargamento do conceito de estratégia e a sua subordinação à dimensão
política eram uma expressão da totalização da guerra, que se exprimia
igualmente na importância da conflagração ideológica. Outra das dimen-
sões fora salientada no curto debate da Assembleia Nacional que levou
à aprovação da Lei n.º 2024. Era a tendência para a constituição de grupos
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68 Cf. Lei n.º 2024, Ministério da Guerra e Ministério do Exército, Ordens do Exército,
1.ª série (1947, n.º 4, 85-89), e Diário das Sessões... (1947, 904). 

69 Saliente-se que a lei previa a existência, em tempo de guerra, de um ministro da mo-
bilização nacional e de um Conselho Superior de Mobilização Civil. 
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de Estados em verdadeiras autarcias para assegurarem a sua defesa.70 Esta
tendência prefigurava-se na aproximação luso-espanhola e na constitui-
ção do bloco ibérico, como mais tarde se configuraria na NATO. Re-
corde-se, contudo, que o ano de 1947 assistiria à assinatura do denomi-
nado Tratado de Dunquerque, entre a França e a Grã-Bretanha, ainda
como resposta a uma suposta renascida e vindicativa Alemanha (Couto
1992, 874-875). A constituição do Pacto do Atlântico limitar-se-ia a con-
firmar, na sua expressão máxima, a tendência referida.

A historiografia mais recente tem afirmado que houve relutância, da
parte de Salazar, na adesão de Portugal ao Pacto do Atlântico. Essa relu-
tância adveio de várias causas: a prolongada vigência do pacto; a sua de-
limitação geográfica ao hemisfério norte; a recusa dos membros funda-
dores em admitirem a integração da Espanha de Franco (Telo 1996a;
Teixeira 1993, 55-80). Seja como for, a pressão exercida pelas potências
anglo-americanas foi suficiente para Portugal assumir as suas responsabi-
lidades político-estratégicas na NATO. Esta integração teve um impacto
importante no aumento da eficiência geral das Forças Armadas portu-
guesa, mas gerou igualmente numerosos conflitos, motivados por dis-
crepâncias entre os objectivos políticos e os objectivos de força a alcançar
e pelo facto de as necessidades estratégicas do Pacto do Atlântico contra-
riarem os objectivos estratégicos específicos do regime, principalmente
do seu ministro da Guerra, depois ministro da Defesa e ministro do Exér-
cito em simultâneo.

Um dos elementos centrais da guerra total era a integração das três «for-
ças» (terra, mar e ar), como à época se dizia. Nos países da NATO, saídos
da guerra, a organização da defesa nacional fora concentrada num de-
partamento do governo, normalmente um ministério da defesa, tendo
como titular um ministro responsável. Para efeitos práticos da organiza-
ção das estruturas da NATO, os países signatários ficaram de estruturar
uma orgânica político-administrativa de defesa similar. Esta obrigou à
criação em Portugal de um Ministério da Defesa e à transformação do
Ministério da Guerra em Ministério do Exército. Por fim, e para equiparar
para efeitos de coordenação ministerial os ramos das Forças Armadas,
foi criado o Subsecretariado da Aeronáutica e fundada a Força Aérea por-
tuguesa, que agregava as antigas Aeronáuticas do Exército e da Armada.

Em 1 de Agosto de 1950 era reestruturada a orgânica do Conselho de
Ministros. O ministro da Defesa Nacional e o ministro da Presidência
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70 Cf. Diário das Sessões... (1947, 110.ª sessão, 992).
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eram agregados à Presidência do Conselho de Ministros. Não se tratava
de facto de ministérios, mas de ministros que utilizariam os órgãos da
Presidência do Conselho de Ministros para funções de coordenação e
direcção. O preço a pagar pela proximidade ao poder reflectia-se na ine-
xistência de estruturas autónomas de governação, ou seja, de ministérios.
Assim, o ministro da Defesa Nacional tinha como funções a coordenação
e as «altas questões» relativas à defesa nacional, assim como a orientação
e a coordenação dos três ramos das Forças Armadas. Deveria ainda dirigir
a preparação da defesa civil e orientar os problemas da mobilização civil.
Na verdade, estas funções seriam descuradas pelo ministro, mais preo-
cupado, como se verá, com a intervenção do Exército no teatro de ope-
rações europeu e pirenaico.

Um dos novos elementos da organização das Forças Armadas era a
criação de um chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas
(CEMGFA) com a função de conselheiro técnico do ministro da Defesa
Nacional, que dirigiria o órgão central de estudo do ministro, o Secreta-
riado-Geral da Defesa Nacional (SGDN), ficando ainda com a compe-
tência de inspector superior das Forças Armadas. O novo órgão era uma
clara dependência do ministro da Defesa Nacional. Ele procurava garantir
a supremacia do novo ministro sobre a totalidade das Forças Armadas,
ao determinar que o supremo comando militar era um órgão derivado
do ministro da Defesa Nacional. Na realidade, conservando-se o Exército
e a Armada dependentes de ministérios próprios, o renomeado Ministé-
rio do Exército e o Ministério da Marinha, a sua autonomia face ao mi-
nistro da Defesa Nacional e ao chefe do Estado-Maior-General das Forças
Armadas conservar-se-ia, em boa medida porque toda a arquitectura or-
gânica e administrativa que permitia o efectivo funcionamento dessas
forças estava dependente e ancorava-se nas estruturas administrativo-bu-
rocráticas dos respectivos departamentos ministeriais. 

Ora, não tendo o ministro da Defesa Nacional e o CEMGFA autono-
mia administrativa, na medida em que viviam na dependência das estru-
turas da Presidência do Conselho de Ministros, e não tendo, por isso 
— a despeito de teoricamente a pasta da Defesa assumir uma posição mais
central no Conselho de Ministros —, uma superestrutura que efectiva-
mente subordinasse e exercesse supervisão sobre os ministérios militares,
o seu poder teórico como que se esfiapava das suas mãos. O Exército e
a Armada ganhavam assim uma acrescida autonomia face ao poder po-
lítico e ganhavam espaço de manobra na estrutura governativa, visto que
a gestão directa dos seus assuntos retornava a mãos militares (efectiva-
mente, no caso da Armada, isso nunca deixara de acontecer).
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Havia, contudo, outro novo órgão que se mantinha muito mais directa-
mente na dependência do ministro da Defesa Nacional. Era o novo Sub-
secretariado de Estado da Aeronáutica, base da futura constituição da Força
Aérea portuguesa.71 As transformações orgânicas da estrutura da defesa na-
cional voltaram a opor a Armada ao Exército, reflectindo-se em modelos
de defesa nacional distintos e contrapostos. No cerne do debate estava a
definição da posição geoestratégica nacional e da importância relativa do
Exército e da Armada para a defesa nacional. O Decreto-Lei n.º 37 909, de
1 de Agosto de 1950, fora o ponto de partida para a reorganização da es-
trutura orgânica e administrativa da defesa nacional consubstanciada na
Lei n.º 2051, de 29 de Fevereiro de 1952.72 Em boa medida, como é real-
çado pelo parecer da Câmara Corporativa, a lei sofreu pequenas modifica-
ções decorrentes da reestruturação da organização política e administrativa
da defesa nacional, nomeadamente com a inclusão no CSDN do subse-
cretário de Estado da Aeronáutica. Em termos práticos, a lei é uma cópia
da Lei n.º 2024, de 1947, com algumas modificações. Mais interessante do
que a própria lei é o debate que ocorre entre a Armada e o Exército a res-
peito das suas funções específicas e da relativa importância da sua acção
para a defesa nacional, tendo como pano de fundo a criação da Força Aérea
portuguesa, aglutinando todos os meios aéreos do país. Os debatentes car-
regam a preocupação de assegurar que nem o Exército nem a Armada uti-
lizariam a lei para afirmar a sua primazia militar.73

Esta disputa escondia, no entanto, outra questão. Na realidade, uma mo-
dificação subtil na composição do CSDN afastava praticamente desse órgão
mais um dos comandos militares. Com efeito, enquanto a Lei n.º 2024 afir-
mava que desse órgão faziam parte os majores-generais do Exército e da
Armada,74 a Lei n.º 2051 limitava a composição militar ao novo cargo de
CEMGFA.75 Aproveitando o novo cargo, o governo reduzia de dois para
um os comandos militares com direito a presença no órgão consultivo que
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71 Cf. Colecção da Legislação Portuguesa, Decreto-Lei n.º 37 909, de 1 de Agosto de 1950
(1956 [1950], 85).

72 Cf. Ministério da Guerra e Ministério do Exército, Ordens do Exército, 1.ª série (1952,
n.º 1, 1-6). 

73 De tempos a tempos vinha a público a disputa pela primazia de um dos ramos na
defesa militar do país. Foi o caso do artigo do comandante R. (1951, 13) sobre as despesas
militares de 1951, em que este oficial da Armada criticava a falta de recursos financeiros
para manter a marinha de guerra em funcionamento, apesar da importância das posições
atlânticas e ultramarinas de Portugal. Segundo ele, a Marinha pesava pouco no orça-
mento, embora Portugal fosse uma nação mais atlântica do que continental.

74 Cf. Ministério da Guerra e Ministério do Exército, Ordens do Exército (1947, n.º 4, 85). 
75 Cf. Ministério da Guerra e Ministério do Exército, Ordens do Exército (1952, n.º 1, 1). 
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definia a política global de defesa nacional. É certo que se conservavam
presentes os ministros do Exército e da Marinha, aos quais se adicionava
o novo subsecretário da Aeronáutica, cargos ocupados então por militares,
pelo que esta redução parecia que não teria algum impacto político, justi-
ficando a pouca importância que parece ser dada pelo público militar a
essa modificação da composição do CSDN e fazendo com que o pro-
blema central tivesse sido a questão de saber qual a política do ministro de
Defesa Nacional: se de coordenação, se de concentração. 

A questão em debate passava pela definição do modelo de coordena-
ção a criar: um que optasse pela absoluta integração dos três ramos num
corpo militar único, com funções específicas, ou outro que pugnasse por
uma estrutura de coordenação, uma superestrutura administrativa orgâ-
nica com a função de facilitar a cooperação entre os diversos ramos das
Forças Armadas.76 O relator e o parecer parecem optar pelo segundo mo-
delo, defendendo a ideia de um ministro da Defesa que funcionasse
como um «ministro coordenador», com uma função de supervisão que
evitasse duplicações e assegurasse um melhor rendimento dos meios.77

Nas declarações finais, um dos relatores, Joaquim de Sousa Uva, oficial
da Armada, abona esta tese, referindo que os países com quem Portugal
tinha mais afinidades geopolíticas, geoestratégicas e até geoculturais, ex-
pressas em tratados de aliança (a Grã-Bretanha, os EUA, o Brasil e até a
Espanha), haviam optado por um modelo de concentração mais leve, de
mera coordenação, deixando lata autonomia aos ramos existentes. Sousa
Uva não deixa ainda de criticar a integração de todos os meios militares
aéreos no Subsecretariado de Estado da Aeronáutica e na Força Aérea,
salientando a especificidade da aviação naval e afirmando que um aviador
naval não é um mero piloto, mas um marinheiro que voa. Estas afirma-
ções são subscritas por outros dois relatores, Joaquim Francisco Fialho e
José Tristão Bettencourt.78

O debate na Assembleia Nacional centrar-se-ia em redor da questão da
coordenação/concentração. Tal como o de 1947, também este foi breve,
razão que se prende com o facto de, muito provavelmente, a lei apontar
para a constituição de um organismo meramente coordenador, assegu-
rando lata autonomia aos ramos do Exército e da Armada, que se man-
tinham como ministérios autónomos com assento no Conselho de Mi-
nistros. A questão mais polémica era a da aglutinação das Aeronáuticas
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76 Cf. Diário das Sessões... (1951, suplemento ao n.º 114, 80-85).  
77 Ibid., pp. 80-83.
78 Ibid., p. 80-89.
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Militar e Naval numa única força aérea. Repetidamente, vários deputados
apelaram para a manutenção da aviação naval como arma integrada na
Armada, tendo em conta a especificidade do meio onde operava. Vasco
Alves e Quelhas de Lima defendem, logo na sessão inicial do debate do
projecto de lei, a autonomia da Armada e a relevância para a estratégia e
táctica naval da existência de uma aviação naval, não deixando de trazer
à colação o facto de a Royal Navy ter reactivado a sua aviação para uso
em bases navais e nos navios porta-aviões.79

Contra eles apresentou-se o deputado Pinto Barriga, que procurou jus-
tificar o sentido da lei pela ideia de que o fundamento do poder naval e
terrestre era o aéreo, que os associava, pelo que era ilógico conservar
ramos autónomos, justificando-se a unificação de todas as forças numa
única entidade, um superministério, em tempo de guerra. Considerava,
contudo, que, dada a importância do fomento naval e do valor da mari-
nha para o desenvolvimento do país, se justificaria um ministério da ma-
rinha, não pela relevância do seu papel militar, mas civil.80 Escusado seria
dizer que o núcleo hostil à integração dos ramos das Forças Armadas se
levantou em peso contra Pinto Barriga. 

O debate tornar-se-ia mais acalorado durante a discussão que antecedeu
a lei de criação da Força Aérea portuguesa. O cerne da questão conti-
nuava a ser a existência ou não de uma aviação naval independente e es-
pecífica integrada na Armada. A argumentação dicotomizar-se-ia entre a
lógica da concentração para potenciar os parcos recursos existentes e a
que pugnava pela aviação naval, por causa da especificidade da sua mis-
são e de o espaço em que operava ser de importância económica e his-
tórica vital para Portugal.

O parecer da Câmara Corporativa primava pela moderação extrema e
pela busca de equilíbrio face às sensibilidades desavindas. Começando
por salientar a tardia implementação em Portugal de um organismo uni-
ficador do poder aéreo, ao contrário do que, por exemplo, acontecera na
Grã-Bretanha (1917)81 ou em França (1928)82, afirmava depois a posição
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79 V. Diário das Sessões... (1951, sessão n.º 115, 90-95). 
80 Ibid., pp. 105-107.
81 Com a criação da RAF (Royal Air Force), uma força aérea independente, dotada de

amplos meios. Esta criação está muito ligada à ideia de que a Grã-Bretanha era muito
vulnerável a uma invasão aérea. Relembre-se que as ilhas britânicas foram durante a guerra
alvo sistemático da aviação estratégica alemã, dotada de Zepellins e de bombardeiros
Gotha. Para a Grã-Bretanha, uma força aérea independente capaz de defender a ilha de
uma invasão aérea tornou-se um factor da maior relevância estratégica.  

82 O modelo francês é distinto do inglês e assemelha-se muito ao paradigma que subjaz
ao nosso Ministério da Marinha. Um ministério de fomento aéreo, quer do ponto de
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menor do novo ramo na estrutura do governo, não como ministério,
mas como subsecretaria. A prudência mantinha-se ao avisar desde logo
a Assembleia Nacional de que a criação da Força Aérea portuguesa (FAP)
não era a mera integração da aviação naval na Aeronáutica do Exército,
mas a criação de um verdadeiro terceiro ramo. Justificava depois esta in-
tegração com a necessidade de potenciar os parcos meios nacionais exis-
tentes, referindo que o conjunto de efectivos das duas forças, aviação
naval e a Aeronáutica do Exército, teriam cerca de 1300 homens, dos
quais cerca de 130 eram pilotos. Avisava-se, não obstante, a Assembleia
Nacional de que as forças de cooperação naval ficariam permanente-
mente atribuídas à Armada para efeitos operacionais, ficando a centrali-
zação a funcionar apenas para efeitos administrativos, logísticos e de ma-
nutenção. No caso do Exército, as forças aéreas de cooperação só lhe
seriam destinadas em tempo de guerra. À FAP só estariam atribuídas as
unidades aéreas com função independente da terra ou do mar.83 Era um
projecto de uma extrema prudência legislativa, mas ainda não aquecera
o debate na Assembleia Nacional e já surgiam numerosas declarações de
voto de muitos relatores a questionar a racionalidade da integração da
aviação naval na nova FAP.

Afonso Queiró questionou desde o início a lógica de considerar a sub-
secretaria o topo governativo da nova estrutura que lideraria a aviação
nacional. Afirmava que uma subsecretaria dependente da Presidência do
Conselho de Ministros, e na prática do ministro da Defesa Nacional,
mais não era do que uma força adstrita a este último organismo.84 Não
o afirmou, mas talvez pensasse igualmente que ministro da Defesa signi-
ficava Santos Costa e Santos Costa significava a primazia do Exército.
Esta preocupação reflectiria a raiz fundamental da oposição da Armada
ao projecto. Note-se que Viriato Tadeu (1984, 372), na sua história sobre
a aviação naval, afirma que Santos Costa tudo fez para desvalorizar a
aviação naval nos anos 40.

Dado o peso e a primazia do Exército na política de defesa militar, a
integração das aeronáuticas numa única força fazia recear o pior pela pos-
sibilidade de a Armada ficar sem meios aéreos, quando toda a teoria naval
«moderna» impunha a existência de uma força aeronaval. Muito mais
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vista civil, quer militar. Repare-se, contudo, que o fomento civil serve como estímulo e
favorece o potencial de guerra aeronáutico da nação, porque anima a indústria da aviação
e forma pilotos em largo número, para além de publicitar a nova arma e a nova técnica
pela população. 

83 Diário das Sessões... (1952, sessão n.º 131, 399-400).
84 Ibid., p. 409.

04 Política de Defesa Cap. 4:Layout 1  1/25/10  11:07 AM  Page 241



longa é a declaração de Sousa Uva, fortemente hostil ao desaparecimento
da aviação naval. Começa por evidenciar a importância dos meios aéreos
na guerra naval, principalmente na missão fundamental da Armada por-
tuguesa na NATO, a guerra anti-submarina, que na sua imensa especifi-
cidade obriga a um profundo contacto entre os pilotos e os marinheiros,
e a um conhecimento do meio marítimo que só um piloto feito na ma-
rinha de guerra e em contacto com o mar pode ter. Critica por isso o ar-
gumento moral da coesão da Força Aérea, na medida em que esta tem
muitas especialidades distintas, ao mesmo tempo que se nega à Armada
o mesmo princípio, visto que as forças, sendo marítimas, já não eram
meramente navais mas aeronavais. Apela, por fim, para a coordenação
dos meios, negando a sua integração.85 José Fialho segue Sousa Uva na
opinião de que a integração da aviação naval na FAP enfraqueceria irre-
mediavelmente a coesão da Armada.

Contra as numerosas vozes que acusavam a criação da FAP de pulve-
rizar a coesão da Armada e de inferiorizar as suas capacidades só se le-
vantou um relator: Humberto Delgado.

Usando sarcasmo e ironia, começou por afirmar não entender por que
é que as forças de cooperação aérea para o Exército e para a Armada eram
atribuídas de modo diverso, sendo a segunda beneficiada em detrimento
do primeiro. No fundo, acusava os pretendidos ofendidos de estarem a
receber de forma indirecta um benefício, visto continuarem a assegurar
o controlo de uma força aérea privativa. Por fim, afirmava, com sarcasmo,
que não entendia como é que num país de parcos recursos, onde a Ar-
mada não tinha navios com tonelagem suficiente para no seu conjunto
equivaleram a um couraçado, esta pretendia deter uma aviação privativa,
quando as forças aéreas britânicas usadas nos Açores durante a Segunda
Guerra Mundial e o Coastal Commmand pertenciam à RAF e, apesar disso,
tinham sido muito eficientes na guerra anti-submarina.86 Humberto Del-
gado informara-se sobre a posição do Coastal Command na RAF em Fe-
vereiro de 1952. Para isso pedira por carta ao Wing Commander N. E.
Morrison referência ao estatuto actual do comando costeiro inglês. A res-
posta confirmara a sua pertença à RAF, havendo, contudo, ligações com
os comandos navais.87

A Política de Defesa Nacional, 1919-1958

242

85 Cf. Diário das Sessões... (1951-1952, sessão n.º 131, 410-413). 
86 Ibid., pp. 416-417.
87 Cf. IAN/TT/HD/AMD/Cx. 01, pasta 10, n.os 8 e 9, telegramas de Humberto Del-

gado a Morrison e de Morrison a Humberto Delgado datados de 27 de Fevereiro de 1952.
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A abrir o debate na Assembleia Nacional, Quelhas de Lima começou
por fazer a apologia da importância da aviação naval, apoiando-se na im-
portância histórica e económica do mar para Portugal. Dever-se-ia obe-
decer às constantes geoeconómicas e geopolíticas que «os nossos maiores
nos legaram», tendo por isso o poder aeronaval de se harmonizar com a
Armada. Lembrava os limites geográficos da NATO e a importância das
«nossas províncias ultramarinas», salientando a relevância das comuni-
cações interoceânicas, ou seja, o poder aeronaval era encarado como uma
nova expressão do antigo poder naval português. Não deixava de ques-
tionar a eficácia da cooperação da aviação independente com a Armada.88

Numa sessão anterior, aquando do debate sobre a Lei n.º 2051, Lopes
Alves trouxera à discussão o exemplo nefasto de a Kriegsmarine não dispor
de aviação naval própria, o revés, poderia ter modificado o resultado da
guerra.89 Agora o mesmo Lopes Alves citava Churchill em prol da exis-
tência da aviação naval quando aquele afirmava que o comando costeiro
devia ser parte do almirantado e a aviação naval parte integrante da
frota.90 Botelho Moniz dava exemplos caricatos da ineficácia de uma avia-
ção independente pouco conectada com o mar, o caso da Regia Aeronau-
tica, que «viu» passar pelo canal da Sicília um comboio naval britânico,
ou das dificuldades da aviação alemã na cooperação com a sua marinha
de guerra na campanha da Noruega.91 E contra-argumentava, face aos
que defendiam a força aérea única, que a concentração nem sempre é
útil, mobilizando em sua defesa uma imagem sugestiva, a de que «não
se pode enxertar uma fábrica onde esta não cabe».92

Do lado oposto, Sousa Rosal parece funcionar como porta-voz das
ideias do governo, defendendo a concentração. Salienta que o país é pe-
queno e de parcos recursos, sendo de máxima utilidade concentrar o co-
mando e os recursos para uma melhor rentabilização das disponibilidades
existentes.93 Em seu apoio surge Ricardo Durão, que apela a uma instru-
ção geral ecléctica que resolvesse o problema da cooperação naval.94

O governo não era totalmente imune a esta pressão, e o próprio parecer
realçava que os meios afectos à cooperação, quer com o Exército, quer
com a Armada, manter-se-iam subordinados a cada um dos respectivos
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88 Cf. Diário das Sessões... (1951-1952, sessão n.º 137, 529-533).
89 Ibid. (1951, sessão n.º 115, 91-92).
90 Ibid. (1952, sessão n.º 138, 544).
91 Ibid. (1952, sessão n.º 139, 567-568).
92 Ibid. (1952, sessão n.º 139, 572).
93 Ibid. (1952, sessão n.º 139, 535).
94 Ibid. (1952, sessão n.º 138, 545).
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ramos para efeitos operacionais. O objectivo era concentrar, para renta-
bilizar os recursos logísticos, de manutenção e de aquisição de material,
tendo em conta as limitadas disponibilidades materiais, económicas e fi-
nanceiras de Portugal.95 Assim, a Força Aérea seria um corpo administra-
tivo que, para efeitos operacionais, seria subordinado a cada um dos
ramos com o qual cooperasse, em terra ou no mar, ou directamente com
o Ministério da Defesa, quando se tratasse da defesa aérea do território
português. Esta ideia tinha, na prática, como objectivo a diluição das re-
sistências em relação à unificação das armas aéreas num único ramo. 

Esta resistência era forte, em particular nos meios navais,96 e a razão
por que assim sucedia pode ser compreendida, por estranho que pareça,
na intervenção que Pinto Barriga efectuou na Assembleia Nacional em
defesa da integração das duas armas aéreas da força militar numa entidade
única. Dizia então que «estava convencido de que a nossa Marinha terá
fatalmente de ser bastante reforçada para bem servir os interesses da co-
munidade ocidental», e depois perguntava «com que meios? [...] Iremos
muito além de escoltas e draga-minas?».97 Este era o cerne da questão e
o problema central de tão profunda desconfiança. Era o receio, por parte
da Armada, de que uma maior integração ou coordenação a subjugasse
a uma política militar terrestre e à subserviência face ao Exército, com a
mitigação e menorização dos meios que a equipariam. Este problema re-
sidia, por seu turno, na definição de qual a política naval ou militar que
mais convinha ao país e esta dependia dos objectivos políticos internos
e externos do governo. Ora, em 1952, Portugal fazia parte integrante da
NATO. O Pacto do Atlântico teria um ingente impacto na transformação
das Forças Armadas, mas esta transformação far-se-ia em boa medida con-
tra a política militar e naval do ministro da Defesa.

Assim, a Força Aérea portuguesa nasceu lentamente nos anos 50, apesar
de a sua história oficial afirmar como acto fundador a Lei n.º 2055, de 1
de Julho de 1952. Desde logo, e por comparação com os outros ramos,
não é representada por um ministro. A sua cúpula é um subsecretário de
Estado da Aeronáutica, na imediata dependência e sob responsabilidade
directa do ministro da Defesa Nacional. Para além disso, o Subsecreta-
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95 Ibid. (1952, sessão n.º 137, 526).
96 Na Assembleia Nacional, a maioria dos deputados que levantaram a voz contra a ideia

de uma integração dos ramos e contra uma única força aérea eram ou tinham sido oficiais
da Armada, nomeadamente Quelhas de Lima (comandante), Lopes Alves (comandante),
Sousa Uva (comandante) e João Francisco Fialho (capitão-de-mar-e-guerra), entre outros.

97 Ibid. (1951, sessão n.º 116, 107).
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riado de Estado funcionaria na Presidência do Conselho de Ministros.98

Tal significava, na prática, que a Aeronáutica estava em inferioridade admi -
nistrativa face aos outros ramos da força militar, a Armada e o Exército. 

Na realidade, era a única força a estar na efectiva dependência do mi-
nistro da Defesa Nacional e das estruturas directas do poder político,
com uma autonomia muito mais restringida. Além disso, as suas forças
não estavam de todo integradas na sua estrutura orgânica, na medida em
que os elementos da aviação de cooperação naval, para efeitos práticos,
estavam atribuídos à Armada e ao Ministério da Marinha. De acordo
com a Lei n.º 2055, as forças aéreas de cooperação com a Armada ficavam
à disposição do Ministério da Marinha para efeitos de emprego em
tempo de guerra e para efeitos de instrução em tempo de paz. Era salien-
tada a importância da cooperação aeronaval na defesa das comunicações
marítimas.99 Mesmo face ao Exército, a Força Aérea não ficava totalmente
autonomizada, na medida em que, à excepção das Oficinas Gerais de
Material Aeronáutico (OGMA) e do Depósito Geral de Material Aero-
náutico (DGMA), todos os outros depósitos de material de guerra fica-
riam subordinados ao Exército.100

O nascimento da Força Aérea portuguesa seria assim bem mais teórico
do que efectivo. De facto, o primeiro subsecretário de Estado da Aero-
náutica, Kaúlza de Arriaga, só seria nomeado em 1955, e só a partir de
Julho de 1958 é que os pilotos da aviação naval foram finalmente obri-
gados a escolher entre o ramo aéreo ou o ramo naval (Cardoso 1984, 3.º
vol., 184 e 190). Contudo, esse facto não impediu que nos anos 50 a
Força Aérea desse um salto qualitativo 101 com a introdução dos primeiros
aviões a jacto. Em Janeiro de 1952, após a recepção de um lote de expe-
rimentados combatentes da Segunda Guerra Mundial, cinquenta caças
de motor a hélice F47D Thunderbolt, os jactos chegariam no final desse
ano: dois DH 115 de Havilland Vampire, aos quais se juntariam em 1953
os F84 J Thunderjet (Canongia, 153-157).
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98 Cf. Colecção da Legislação Portuguesa, Lei n.º 2055, de 27 de Maio de 1952 (1956, 519);
v. também o Decreto-Lei n.º 38 805, de 28 de Junho de 1952 (ibid., p. 609).

99 Cf. Colecção da Legislação Portuguesa (1956 [1950], 520-521). 
100 Ibid., Decreto-Lei n.º 38 805, p. 611.
101 Segundo o general Jesus Bispo (1999, 129), a FAP, nos anos 50, estava, do ponto de

vista tecnológico, ao nível da maioria dos Estados europeus. O autor reconhece, contudo,
uma debilidade: os reduzidos contactos das estruturas e membros da FAP com as suas
congéneres da NATO.
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A transformação das Forças Armadas 
e a NATO

Como já foi referido e tem sido reconhecido por muitos historiadores,
Salazar mostrou-se relutante relativamente à integração de Portugal no
Pacto do Atlântico. A despeito desta perspectiva, a evolução da política
de defesa já se exprimia por um conjunto de ideias que valorizavam a
integração de Portugal numa aliança anticomunista desde o fim da Se-
gunda Guerra Mundial. Esta evolução derivava da concepção de defesa
avançada do país nos Pirenéus, propalada quer por Salazar, quer pelo
então ainda ministro da Guerra Santos Costa, produto, em última análise,
da formação do bloco ibérico em meados da Segunda Guerra Mundial.
Acresce a isso a presença de forças da Grã-Bretanha e dos EUA nos Aço-
res desde 1943 102 e a utilização por estas de bases aéreas no arquipélago
(Lajes e Santa Maria). Neste sentido, pode dizer-se que a racionalidade
de uma integração da defesa militar de Portugal num sistema internacio-
nal mais abrangente é anterior à formação do Pacto do Atlântico. Mas,
por assim ser, essa lógica anterior vai entrar em conflito com aquela que
a aliança atlântica exigia agora, ou melhor, a relação entre os meios e os
objectivos (de força) era profundamente discrepante, criando enormes
dificuldades na consecução de todos os projectos em carteira e gerando
imensas tensões na gestão do processo de constituição de uma força mi-
litar operacional.

O projecto de defesa avançada nos Pirenéus correlacionava-se com uma
visão global da guerra e da organização militar que, à época, se denomi-
nava guerra total ou totalitária e que impunha a total mobilização de
todos os recursos nacionais. Esta modalidade de mobilização, já se ob-
servou, teve em Portugal um eixo central na mobilização dos recursos
humanos, mais fáceis de reunir e constituir como força bélica. Ora, já se
notou igualmente que no final dos anos 40 Santos Costa tinha progres-
sivamente aumentado o número de efectivos e divisões a mobilizar. Das
3 consideradas disponíveis pelos britânicos em 1943, tinha-se saltado
para 5 aquando do «Plano 45» e pensava-se na mobilização de 10 em
1948. Esta sucessiva mobilização de efectivos era concomitante com a
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102 Inicialmente de forma encapotada, visto a presença de forças aliadas na base das
Lajes ter sido autorizada apenas aos britânicos. Mas, como observa António Telo (1993a),
a sua utilização foi feita, em 90% dos casos, por forças dos EUA. Só com o acordo de
1944 sobre Santa Maria passaram os EUA a dispor de uma autorização para utilizar as
facilidades nos Açores.
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definição de uma nova missão que a defesa nacional exigia ao Exército,
a da constituição de uma força militar, de um corpo de exército, que coo-
perasse com os espanhóis na defesa do reduto ibérico na linha dos Pire-
néus.

Em Janeiro de 1951, um documento intitulado Esforço Militar Português
caracterizava os empreendimentos do Exército português desde a re-
forma de 1937 e antevia os objectivos futuros. O texto considerava que
nesta força havia armamento ligeiro para 10 divisões, artilharia ligeira e
pesada também para 10 divisões, material de engenharia para 5 divisões,
material de transmissões para 3 divisões, material de artilharia anticarro
para 5 divisões, mas de modelo antiquado (tratava-se de canhões de 6
libras, 5,7 cm britânicos, que já estavam obsoletos no fim da Segunda
Guerra Mundial, visto serem incapazes de penetrar frontalmente os mais
poderosos carros de combate alemães da época, quanto mais os novos
JS III e T 54 soviéticos)103 e material blindado apenas suficiente para
uma divisão. Referia ainda o documento que, devido à falta de oficiais
milicianos e do quadro e de sargentos, era inviável a mobilização dos
300 000 homens já disponíveis, pretendendo-se, no entanto, alcançar o
efectivo de 10 divisões de infantaria e uma divisão blindada (Macedo
1988, 1.º vol., 24-26). 

Em Fevereiro de 1951, o EME referia precisamente ter como objectivo
a mobilização de 10 divisões. Para isso considerava fundamental incor-
porar 31 000 homens nas fileiras para o ano de 1951 com vista a assegurar
as necessidades das seguintes unidades: 5 divisões de infantaria, 1 divisão
mecânica, quartéis-generais de corpo de exército e de estado-maior do
Exército, artilharia antiaérea e artilharia de costa. Verificava, contudo, que
existia uma deficiência no número de oficiais milicianos. Havia 6700 no
efectivo, sendo necessários mais 5200 homens.104 Estamos perante um
projecto ponderado pelos comandos políticos e pelos comandos supe-
riores do Exército, crentes naquilo que apresentam e nas possibilidades
que defendem. Conservavam ainda como objectivo definitivo a criação
de um exército de 10 divisões, tal como tinha sido proposto por Santos
Costa ao EME em 1948, tendo como projecto intermédio a constituição
de 6 divisões, incluindo uma mecânica. Não deixa, ainda assim, de ser
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103 Haveria cerca de 400 armas desse tipo em 1950 [cf. AHM (índice provisório), clas-
sificador geral, F 1 C – secção de confidenciais, núcleo 39, cx. 25, «Mapa de existências,
material encomendado e entregue até 31 de Janeiro de 1946»]. Indica a existência de 400
peças de 5,7 cm.

104 Cf. AHM (índice provisório), classificador-geral, F 1 C, núcleo 124, cx. 254, «Infor-
mação do EME, 3.ª Direcção-Geral, 3.ª Repartição», datada de 17 de Fevereiro de 1951. 
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interessante notar que o EME reduzia um tanto ou quanto o projecto
global, representado pelo plano de forças dimanado dos órgãos superiores
político-militares, ao fazer diminuir para 6 divisões o ideal do documento
de Janeiro de 1951. 

A razão que levava Portugal a empenhar-se na defesa dos Pirenéus foi
apresentada de forma evidente pelo ministro do Exército em Maio de
1951, considerando dois tipos de ameaças: uma restringida às dificulda-
des materiais que uma guerra poderia trazer — a ameaça às comunicações
transoceânicas — e a possibilidade de destruição acrescida trazida pela
guerra aérea. Estas ameaças podiam arruinar ou debilitar economica-
mente o país, mas não punham em causa a sua independência, o seu de-
saparecimento. Pelo contrário, havia outro tipo de ameaça, consubstan-
ciada na invasão, perigo oriundo de uma manobra militar terrestre, que
questionava a própria existência da nação. Era esta ameaça de invasão
que justificava a concentração da política de defesa militar na defesa da
linha dos Pirenéus. Os autores reconheciam que outras ameaças podiam
surgir em caso de conflito entre a URSS e os membros do Pacto do
Atlântico, como os bombardeamentos aéreos ou a acção de forças aero-
transportadas, de grupos de sabotagem e de quintas colunas. No entanto,
não os consideravam ameaças à existência da nação: os bombardeamen-
tos aéreos não afectavam muito directamente as forças terrestres. E as ac-
ções de sabotagem e as quintas colunas, por seu turno, não afectavam
de modo directo as grandes unidades do Exército, se bem que pudessem
exigir a mobilização de grupos ligeiros de reacção móvel. Mesmo a
ameaça aerotransportada deveria ser menosprezada, dado que as bases
aéreas do inimigo estavam muito afastadas do território continental por-
tuguês e a aviação de caça soviética não tinha meios para proteger os
aviões de transporte.105

As grandes ameaças não vinham daí. O perigo principal denominava-
-se exército vermelho 106 e ameaçava directamente, através de uma invasão
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105 Cf. AOS/CO/GR-10, pasta 15, «Memória sobre os princípios fundamentais do em-
prego de forças terrestres do Exército português na previsão de guerra na Europa, a curto
prazo, para servir de base aos trabalhos do Estado-Maior do Exército», assinada pelo mi-
nistro do Exército e datada de 31 de Maio de 1951. 

106 Em 1952, José Esteves Pereira (1952b, 483) considerava que a URSS dispunha de
500 divisões, 125 capazes de intervir. Os cálculos de Esteves Pereira são sintomáticos da
lógica clássica dos militares portugueses. Dividiu a população da URSS e dos seus satélites
pelo número de homens que podiam mobilizar e multiplicou o número de mobilizados
pelo número de efectivos divisionais, obtendo o número de divisões. É certo que no fim
descontou alguns pontos, devido às limitações de produção industrial da URSS e dos seus
satélites, mas mesmo assim considerava a existência de 500 divisões (755 no máximo).
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terrestre, o território de Portugal continental. Calculava-se que as primei-
ras forças da avalancha soviética estivessem nos Pirenéus na sexta semana
subsequente ao desencadear da ofensiva terrestre e, por isso, as primeiras
forças portuguesas teriam de estar aprontadas nessa linha no mesmo pe-
ríodo de tempo para apoiar a defesa ocidental. Os Pirenéus eram uma
das linhas fundamentais de defesa ocidental, protegendo um dos bastiões
de defesa da Europa ocidental. O texto, considerando o posicionamento
das forças lusas além dos Pirenéus, aquém dos Pirenéus e nos Pirenéus,
optava pela última. A primeira posição não garantia a defesa eficaz da
Europa face à superioridade de meios do inimigo e a segunda era, face
ao desfasamento de potencial militar entre a defesa e o ataque, e dadas
as condições geográfico-topográficas, extremamente frágil.107 Isto signifi-
cava que a lógica da defesa portuguesa se centrava no perigo de uma
ameaça puramente continental e, por conseguinte, dava primazia à defesa
e às forças terrestres. 

Quando, em 1950, se começa a questionar na liderança da NATO e
nos EUA quais os recursos que os diversos membros, incluindo Portugal,
podiam fornecer para a defesa da Europa ocidental, a resposta do governo
de Lisboa reflecte todo o projecto de defesa então em consecução. Ela
também reflecte aquilo que a liderança portuguesa considerava já ter al-
cançado e aquilo que pretendia evidenciar, ou seja, apresenta à NATO e
aos norte-americanos a visão que os documentos do início de 1951 aca-
baram por referir. Assim, afirmava Salazar que o esforço consequente e
difícil de doze anos permitira a Portugal dispor já de quadros para equipar
em pessoal 7 divisões e armas ligeiras e artilharia para 10 divisões. 

Faltava, não obstante, material automóvel e de transmissões, blindados
e tractores, munições e meios de vigilância aérea e naval, radares e arti-
lharia antiaérea e anticarro. Salazar dizia que, contudo, se pretendiam
formar 10 divisões normais e uma outra blindada. Salientava, por fim,
que o dispêndio com a defesa representava 30% do orçamento do Es-
tado, 16% gastos no Exército, 8% na Armada e 6% nas forças policiais e
militarizadas.108 O presidente do Conselho reconhecia, por fim, que sem
o auxílio dos aliados seria difícil fazer crescer o orçamento dedicado à
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107 AOS/CO/GR-10, pasta 15, op. cit., fls. 549 e segs. 
108 Não foi possível confirmar a veracidade destas indicações. Realce-se, todavia, que

Nuno Valério (1994, 219) indica que as despesas com as Forças Armadas representaram
em 1947 23% da totalidade do orçamento do Estado, 16% para o Exército e 7% (dados
de 1946, último tratado pelo autor) para o Ministério da Marinha. A estas despesas pode
juntar os 9% advindos do Ministério do Interior. A totalidade desta despesa rondaria,
por conseguinte, os 32%, cerca de um terço do orçamento de Estado.
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defesa e a capacidade da indústria de defesa nacional.109 As maiores de-
ficiências, note-se, surgem no material mais sofisticado e complexo, veí-
culos automóveis e veículos blindados, material de transmissões e de co-
municações/vigilância/detecção electrónica, aquele que efectivamente
permitia combater numa guerra convencional moderna.

A carta, que reflecte não só a opinião de Salazar, mas a visão que o Es-
tado-Maior do Exército e Santos Costa tinham das capacidades da força
militar portuguesa, expressa uma profunda incompreensão do que sig-
nificava a moderna guerra tecnológico-económica. A definição do po-
derio da força bélica, medida por um padrão quantitativo assente nos
efectivos mobilizados ou a mobilizar, e não nos meios tecnológicos exis-
tentes e na capacidade produtiva tecnológico-industrial, era irrazoável e
não se coadunava com as características da guerra moderna. De facto,
aquilo que caracteriza a guerra tecnológica industrial é a quantidade e a
qualidade dos meios materiais, e não dos efectivos disponíveis. É certo
que, em determinadas circunstâncias, o quantitativo humano podia com-
pensar e desgastar uma força tecnológica, sobretudo se esta fosse limitada
em termos numéricos. Foram os casos da situação alemã no termo de
1941 na frente leste ou o caso dos chineses na Guerra da Coreia.

Este não era o caso de Portugal, visto que a sua população era reduzida
e a sua dimensão espacial ínfima, como era, aliás, referido por toda a teoria
estratégica nacional. Neste sentido, os meios tecnológicos e mecânicos,
aquilo que justamente faltava, eram essenciais. A lógica demonstrada pelo
texto expressava o facto de os comandos militares portugueses não terem
ainda, de todo, apreendido o impacto que a revolução tecnológico-estra-
tégica tinha produzido. Seria o encontro com os parceiros da aliança atlân-
tica que demonstraria quanto era necessário para pôr em condições ope-
racionais uma força militar e que não bastava contar os efectivos e as armas.
Isto também significa que, inicialmente, o projecto de Santos Costa não
era considerado inviável pelos comandos superiores militares e que seria
precisamente o contacto com os padrões de qualidade militar terrestre da
NATO e dos EUA que geraria o confronto entre as estruturas militares do
Exército e a perspectiva do ministro da Defesa Nacional.

Em Setembro de 1951, Portugal participou na Conferência de Otava,
onde se definiram as responsabilidades e os contributos que no prazo de
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109 Cf. AOS/CO/NE 17 – 1, pasta 11, fls. 612-623, carta enviada ao embaixador dos
EUA, respondendo a uma questão do Presidente dos EUA sobre quais os recursos que
Portugal poderia fornecer ao Pacto do Atlântico, assinada por Salazar e datada de 19 de
Agosto de 1950, 
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dois anos cada país membro da aliança deveria fornecer para a defesa do
Ocidente. Uns meses antes, em Maio de 1951, um documento assinado
por Santos Costa reconhecia as responsabilidades portuguesas para com
a NATO e o esforço militar a fazer, tendo em conta uma rápida mobili-
zação, em 2 divisões de campanha, 3 divisões territoriais, 6 batalhões de
infantaria, 40 batalhões de AA pesada e 40 batalhões de AA ligeira, aos
quais se agregariam 9 esquadrilhas de caça nocturna (225 aviões), 5 es-
quadrilhas de caça diurna (90 aviões) e 2 esquadrilhas anti-submarinas
(24 aparelhos). Santos Costa afirmava que, sendo fornecidos os blindados
pedidos, as forças de campanha estariam operacionais em 1952, estando
aprontadas mais 3 divisões em 1954.110 Na prática, e considerando que
Santos Costa manteria as 3 divisões territoriais, significava que Portugal
deveria mobilizar pelo menos 8 divisões em 1954.

Na Conferência de Otava, Portugal pôs à disposição da NATO 2 di-
visões de campanha. Assegurou ainda a existência de 3 divisões territo-
riais e de outras forças de protecção e defesa local e de defesa antiaérea.
No total eram consignadas cerca de 68 baterias de defesa antiaérea no
continente e 16 baterias antiaéreas nos Açores. A primeira das divisões
de campanha deveria estar aprontada no Verão de 1954. A força bélica
lusa pretendia, além disso, pôr em condições operacionais cerca de 315
aviões de combate em 18 esquadrilhas de combate para a defesa do es-
paço aéreo metropolitano e dos Açores. Não deixa de ser sintomático
do pensamento referido que a última parte do texto seja dedicada ao
potencial humano e que as contabilizações aí efectuadas sejam simples
e não tenham em conta toda a complexa dinâmica de instrução e pre-
paração que exige o pessoal de um exército tecnológico-mecânico.
Assim, afirmava o documento que, tendo sido instruídos entre 30 000
e 35 000 homens por ano, as 25 classes já instruídas dariam um potencial
efectivo mobilizável de 600 000 efectivos, exigindo-se, no entanto, a re-
visão da instrução para os indivíduos com mais de 30 anos, só se po-
dendo contar com estes, em condições operacionais, uns três meses de-
pois de chamados às fileiras. É certo, reconhece o texto, que, dada a
fraca instrução da população portuguesa, faltam quadros para o co-
mando, pelo que, consideradas as disponibilidades, se quedaria pelos
300 000 homens a força a mobilizar.111
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110 Cf. IAN/TT/AOS/CO/PC 44, pasta 43, p. 10, «Esforço militar de Portugal».
111 Cf. AOS/CO/NE 17, pasta 2, fls. 3-21, «Esforço de defesa (relatório apresentado à

Conferência de Otava)», datado de 7 de Setembro de 1951 e assinado por Santos Costa. 
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Ou seja, apesar de se ter diminuído o número de divisões a alcançar
na organização das forças, a tradicional lógica do levantamento da cons-
crição presidiu à constituição do modelo de mobilização. As unidades a
constituir vão depender de uma simples equação: a quantidade de efec-
tivos mobilizáveis dividida pelo número de divisões possíveis, procu-
rando-se em seguida completar o equipamento das unidades pretendidas
com o apoio da aliança. É este princípio que explica que Portugal apre-
sente à NATO um plano em que se considerava possível dispor de 10
divisões três meses após o início da conflagração Este-Oeste. Costa
Gomes refere que Santos Costa propunha armar 10 divisões, prometidas
à NATO e aos EUA. A sua visão partia de uma simples equação, o nú-
mero de classes possíveis de mobilização por contraponto ao material
necessário para as equipar. Costa Gomes observa esta visão de forma
muito crítica. Não se poderia nem fornecer uma divisão, porque esta não
se reduz só aos seus efectivos, mas tem de ter em consideração todo o
tipo de especialistas e treino sofisticado que é necessário para a pôr em
condições de combate (Cruzeiro 1998, 45-46). A carta enviada por Sala-
zar ao Presidente dos EUA e o plano de projecção de forças apresentado
na Conferência de Otava não eram um reflexo do momento, uma res-
posta pontual face ao exterior, mas antes a expressão de um projecto per-
seguido há muito. 

A força referida para o primeiro plano bianual da NATO aproximava-
-se, por conseguinte, da apresentada pelo EME em 1951. Portugal teria
então de fornecer, pelo menos, uma divisão mecanizada completa até
1954,112 à qual se juntariam forças ligeiras de segurança e defesa territorial
e as três divisões assignadas ao corpo de exército a enviar para os Pirenéus.
As 2 divisões a fornecer à NATO formariam um corpo de exército que
seria adstrito ao exército dos EUA estacionado no Sul de França.113
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112 De facto, pretendia-se criar um corpo de exército a 2 divisões, com elementos não
endivisionados. Santos Costa procuraria aumentar sempre a participação militar terrestre
portuguesa.

113 Cf. Ernesto A. L. Ferreira Macedo (1988, 1.º vol., 27 e 39). A integração das forças
portuguesas no 7.º exército dos EUA com base no Sul de França teria sido acordada entre
Santos Costa e o marechal Montgomery em 1952, por ocasião da sua visita a Portugal
(cf. IAN/TT/AOS/CO/PC – 78M, pasta 1, fls. 30-48, «Sumário da conversa entre o ma-
rechal Montgomery e o ministro da Defesa Nacional», datado de 26 de Abril de 1952).
Sobre os dois compromissos militares terrestres de Portugal e o prisma do ministro da
Defesa Nacional, v. também IAN/TT/AOS/CO/PC- 78M, pasta 1, n.º 1, «Memorando
sobre a conferência  de 12 de Fevereiro (1952) entre o ministro da Defesa português, o
Standing Group, o SHAPE e o SACLANT», datado de 15 de Fevereiro de 1952. Neste
texto, o ministro da Defesa português deixa bem claro aos representantes da NATO a
existência de dois compromissos, o da colaboração na defesa do Ocidente europeu e o
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O comando político superior, ou seja, Santos Costa, admitia a existência
de dois compromissos relativos à utilização da força militar terrestre, a
NATO e os Pirenéus, sendo que para o primeiro seriam destinadas as
melhores unidades (1 ou 2 divisões mais bem equipadas) e para o se-
gundo as unidades territoriais (3 divisões com o material existente) (Ma-
cedo 1988, 38).114 De facto, já em Março de 1951 se referira a necessidade
e o interesse em adoptar para a actual organização e composição das for-
ças militares terrestres portuguesas o modelo dominante na NATO, isto
é, as grandes unidades lusas seriam similares na sua estrutura às divisões
de infantaria dos EUA. As unidades territoriais seriam, por seu turno, de
equipamento e modelo mais ligeiro. Estas unidades deveriam estar pron-
tas em finais de 1952.115

De acordo com as resoluções tomadas na reunião do Conselho do
Atlântico em Lisboa, Portugal assumiu a responsabilidade perante a
NATO de pôr em condições operacionais as seguintes unidades: 3 divi-
sões de campanha em 1953 e 4 em 1954, mais 2 corpos de exército nesse
mesmo ano; 1 divisão territorial em 1952, 3 em 1953 e 4 em 1954, além
de uma hoste de destacamentos de segurança interna e de defesa anti-
aérea.116 Esta força teria sido posteriormente objecto de ponderação. 
A força a adjudicar à NATO seria composta da seguinte maneira: partia
de uma para duas divisões, concomitantemente com a criação de um
corpo de exército (em 1954 e depois em 1955), e, por fim, a possibilidade
de aprontar uma terceira divisão em 1956. Um quadro mais elaborado
indicava que a primeira divisão estaria 75% operacional em 1953, 100%
operacional em 1954, e dotada também dos seus elementos de apoio, ao
passo que a segunda divisão estaria a 40% ou 50%. Em 1955, a segunda
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da defesa de um sector da linha dos Pirenéus em cooperação com a Espanha. O ministro
salientava que, em caso de resultado desfavorável para a NATO da batalha do Sul de
França, deveriam as duas divisões lusas para aí escalonadas ser retiradas para os Pirenéus
para colaborarem na defesa.

114 Cf. AHM (índice provisório), classificador-geral, F 1 C, núcleo 124, cx. 246, docu-
mento sem assinatura, datável de 1953, e IAN/TT/AOS/GR-10, pasta 16, fls. 565-566,
documento emanado do Ministério do Exército, gabinete do ministro, sem data, mas
apenso a um conjunto de documentos referentes ao ano de 1953.

115 Cf. AHM (índice provisório), classificador-geral, F 1 C, núcleo 124, cx. 254, docu-
mento não assinado, datado de 15 de Março de 1951.

116 Cf. IAN/TT/AOS/CO/PC – 78M, pasta 1, n.º 1, «Responsabilidades portuguesas
dentro e fora da NATO depois da reunião do Conselho do Atlântico em Lisboa», datado
de Fevereiro de 1952. Observe-se que as forças a criar em Portugal teriam sido conside-
ravelmente aumentadas face à proposta advinda da Conferência de Otava, plausivelmente
em resposta à vontade de Santos Costa em constituir uma força terrestre o mais vasta
possível. 
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divisão já estaria a 75%, mantendo-se a primeira a 100% de prontidão, e
em 1956 estariam as duas aprontadas a 100%, com os elementos não en-
divisionados a 50% (não sendo referida a terceira divisão).117 É provável
que a decisão de fornecer apenas duas divisões mais um corpo de exército
para a NATO tenha sido tomada na conferência realizada entre o minis-
tro da Defesa Nacional e o marechal Montgomery em 1952. No relatório
final sobre as conversações aparece a indicação de duas divisões mais um
corpo de exército a fornecer à NATO, conservando-se igualmente as três
divisões assignadas à defesa dos Pirenéus. Saliente-se que entre os parâ-
metros considerados relativos ao equipamento da força militar portu-
guesa aparecia a existência de material de guerra para armar 10 divisões
do Exército.118

Vê-se assim que, no que toca à definição das forças a utilizar, a tendên-
cia da direcção política, ou seja, de Santos Costa, era a de ter o maior
número possível de grandes unidades para enviar para a linha da frente
da NATO. De uma para duas e, por fim, a criação de um corpo de exér-
cito com elementos não endivisionados, chegando a pensar-se numa ter-
ceira divisão, conservando-se igualmente a ideia de enviar para os Pire-
néus um corpo de exército com três divisões. A lógica de crescimento
desmesurado da força era, provavelmente, facilitada pelo pressuposto as-
sumido pela liderança política e militar portuguesa de que os EUA e a
NATO estariam dispostos a pagar o preço da multiplicação da força ar-
mada nacional. A liderança política pensaria que, havendo efectivos, o
reequipamento seria quase automaticamente concedido. Por isso acen-
tuava-se a existência de numerosos efectivos para formar várias divisões,
a despeito da falta de material de guerra. Esta política poderia ter sido in-
duzida pelas notícias que exibiam e amplificavam o descontentamento
dos EUA com a lenta e retardada preparação militar dos aliados europeus
que, com menos recursos, despendiam menos na defesa do que os norte-
-americanos.119 As críticas dos EUA serviriam de estímulo a Santos Costa
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117 Ibid., documento do Secretariado-Geral da Defesa Nacional, directiva n.º 1, revisão
anual de 1954, datado de 13 de Fevereiro de 1954.

118 Cf. IAN/TT/AOS/CO/PC-78M, pasta 1, n.º 1, «Sumário da conversa, conferência
entre o ministro da Defesa e o marechal Montgomery», datado de 26 de Abril de 1952),
f. 34, e «Apontamento de conversa, conferência entre o ministro da Defesa e o marechal
Montgomery», datado de 30 de Abril de 1952). 

119 Segundo uma carta da Embaixada de Portugal em Washington, os EUA gastavam
44% do seu orçamento na defesa contra 36% da Espanha, o país europeu que propor-
cionalmente mais dinheiro fornecia à defesa, e 25% de Portugal (cf. AHDMNE, mç.
705, arm. 3, proc. 33, 12, «Esforço de defesa comum do Pacto do Atlântico, carta da Em-
baixada de Portugal em Washington ao Ministério dos Negócios Estrangeiros», datada

04 Política de Defesa Cap. 4:Layout 1  1/25/10  11:07 AM  Page 254



O impacto da guerra e as mutações estratégico-militares (1943-1958)

para apostar numa maior visibilidade do seu projecto como instrumento
para o reforço da sua posição política interna e externa, o que talvez ex-
plicasse a pressão do ministro da Defesa para o desmesuramento expo-
nencial do Exército português na NATO.

Esta lógica, que já vinha de longe, é visível na carta que Paulo Cunha
remete ao embaixador dos EUA em Portugal, Lincoln Mac Veagh, em
1951, por ocasião da assinatura do Acordo de Auxílio Mútuo entre Por-
tugal e os EUA, assinado em 5 de Janeiro de 1951. Nessa missiva, Paulo
Cunha evidencia as explicações dadas pelo embaixador, observando que,
relativamente à primeira parte do tratado, a cedência de material consig-
nado era feita a título gratuito, podendo o material fornecido ser oriundo
de outros países, nomeadamente da Grã-Bretanha. Assim, dizia o texto
que, «com respeito à assistência militar a que se refere a alínea 1.ª do ar-
tigo I, declarou Vossa Excelência que as disposições deste artigo aplicam-
se essencialmente ao auxílio prestado a título gratuito [...] Ainda com
respeito à alínea 1.ª do artigo I, a assistência militar sem pagamento, a
conceder pelos Estado Unidos, deverá abranger, além dos fornecimentos
directos pelos Estados Unidos, os casos em que o material tenha de ser
fornecido de outras origens, incluindo, portanto, se for considerado de-
sejável, material de origem britânica».120

O objectivo português, como se deduz desta missiva, era o de conse-
guir com o mais baixo custo o maior rearmamento possível e o maior
exército possível, postura que já fora aplicada por Salazar aquando da
negociação do acordo dos Açores em 1943. No entanto, se os objectivos
de forças a alcançar eram desmesurados, mesmo quando a ponderação
era maior, a mobilização da primeira divisão encontrava cada vez mais
escolhos, motivados fundamentalmente pelos parcos recursos técnico-
-industriais e militares existentes em Portugal. Este atraso obrigava a su-
cessivos adiamentos na constituição das diversas divisões projectadas e
reduzia o efectivo realmente operacional a uma única e incompleta di-
visão NATO.
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de 19 de Fevereiro de 1951). Sobre as críticas dos EUA aos aliados, v. neste mesmo maço
a carta de E. Vieira Leitão da Legação em Bruxelas ao ministro dos Negócios Estrangeiros,
datada de 7 de Maio de 1951, e da Embaixada de Portugal em Washington ao Ministério
dos Negócios Estrangeiros, datada de 12 de Janeiro de 1951. 

120 Cf. AHDMNE, cx. 1, mç. 27, arm. 63, 2.º piso, «Carta de Paulo Cunha a Lincoln
Mac Veagh», datada de 5 de Janeiro de 1951 e apensa ao Acordo de Auxílio Mútuo entre
Portugal e os Estados Unidos da América, assinado em Lisboa a 5 de Janeiro de 1951.
Observe-se que outra preocupação muito saliente era a possibilidade de transferir material
de guerra fornecido no âmbito da NATO da metrópole para o ultramar.
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Em 1953, os planos militares previam ainda a criação de uma força de
3 divisões para o corpo de exército dos Pirenéus e de duas para o corpo
de exército a integrar nas forças da NATO no Sul de França, para além
da existência de unidades de segurança interna. O mesmo documento
referia a necessidade de considerar o equipamento para o corpo de exér-
cito dos Pirenéus, tendo em conta o material existente, visto não haver
condições para conseguir o apetrechamento no exterior, uma vez que os
acordos com a NATO não o asseguravam nem havia recursos financeiros
para os obter. Só havia garantias de reequipamento para as 2 divisões ads-
tritas às forças da NATO, ou seja, às forças norte-americanas no Sul de
França, justificando-se, por isso, pensar a sua orgânica próxima da exis-
tente nas forças do US Army, uma organização de tipo americano, ainda
que incompleta. O modelo norte-americano era muito valorizado, por-
que resultava da experiência da guerra, realidade de que os portugueses
estavam há muito arredados.121 Esse processo de reorganização era pa-
trocinado pelo programa do Mutual Assistance Advisory Group (MAAG)
desde 1950 (Telo 1996a, 208-211).

Em 1952 falhara o objectivo de criar uma divisão completa até ao final
do ano. Os problemas adensavam-se porque, por via da vontade do mi-
nistro da Defesa Nacional em dispor de várias divisões, os quadros dis-
persavam-se e não se conseguia constituir uma grande unidade com a or-
gânica completa (Macedo 1988, 1.º vol., 39-41). De facto, desde Maio
de 1952 que o ministro do Exército observava a impossibilidade de dis-
por de duas divisões em 1954, atendendo a que o programa MDAP 122

de rearmamento fornecia apenas material para uma divisão. Assim, era
inviável pensar-se em dispor de uma divisão operacional em 1953 e em
duas divisões e um corpo de exército em 1954.123

Entretanto, começavam mesmo a encontrar-se muitos escolhos para
desenvolver a 1.ª Divisão de Infantaria. Um dos problemas centrais era
o elevado número de especialistas exigido pela orgânica divisional de tipo
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121 Cf. IAN/TT/AOS/GR-10, pasta 16, fls. 565-568.
122 Mutual Defense Allied Program (MDAP). Era o programa de fornecimento de material

militar e de guerra norte-americano e aliado, combinando-se com o MAAG. O primeiro
fornecia o material e o segundo os técnicos e a expertise que o permitia operar e potenciar.
O objectivo do MDAP era aumentar o potencial militar de guerra da aliança. Ao abrigo
desse programa, e segundo Lord Ismay, foram fornecidos pelos EUA milhões de armas
ligeiras, 20 000 bocas-de-fogo e milhares de carros de combate aos aliados (cf. Lord Ismay
s. d., 140-145).

123 Cf. IAN/TT/AOS/CO/PC – 78M, pasta 1, n.º 1, «O Ministério do Exército e a
contribuição portuguesa para o SHAPE», datado de 13 de Maio de 1952. 
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americano. Para conseguir superar, em parte, esse obstáculo decidiu-se,
em 1953, substituir na orgânica divisional portuguesa a hierarquia e a
função típica dos oficiais e especialistas da divisão norte-americana por
outra em que a graduação necessária fosse mais baixa. Assim, a formação
de especialistas foi efectuada em postos mais baixos do que seria normal
no exército dos EUA, por exemplo, 1300 cabos, em vez de sargentos, e
foram aumentados os quadros de oficiais e sargentos milicianos.124 Os
delegados do SHAPE salientavam que o essencial era la qualité e que,
tendo Portugal já uma divisão em 1953, tudo devia fazer para melhorar
a sua operacionalidade nos dois anos subsequentes.

Um relatório datado de 1956, já tardio, mas por conseguinte mais re-
levante, dá uma ideia das enormes dificuldades que se encontravam para
garantir a formação da divisão da NATO, então já instalada em Santa
Margarida. Segundo os autores do texto, faltavam ainda quadros e espe-
cialistas, particularmente nas áreas de transmissões e de manutenção de
material. Note-se que estas duas armas são decisivas na guerra moderna.
Os quadros de complemento, e mesmo os quadros permanentes, apre-
sentavam uma preparação deficiente. Faltavam quadros para a instrução,
a que se juntavam meios insuficientes para a manutenção do material.
Era salientado o desgaste do material já existente, necessitando de cuida-
dos de manutenção maiores. A essa dificuldade juntava-se a falta de pes-
soal especializado para a manutenção do material, nomeadamente dos
carros de combate, a falta crónica de sobresselentes e de instalações para
o pessoal. A verba para os combustíveis e lubrificantes era também con-
siderada insuficiente.125 As queixas sobre a organização da divisão da
NATO são constantes e revelam as dificuldades na sua estruturação. Estas
eram um reflexo do próprio atraso do país. 

Um facto sintomático expressa esta situação. Em 1952, quando o Exér-
cito se preparava para receber o primeiro carro de combate médio de
46 t,126 descobriu-se que em Portugal só havia um camião atrelado com
capacidade para o transportar e que este teria de ser requisitado ou pedido
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124 Cf. IAN/TT/AOS/GR-10, pasta 16, documento emanado da 3.ª Repartição do EME,
«Relatório dos trabalhos realizados de 26 a 30 de Junho na 3.ª Repartição do EME com
os delegados do SHAPE para a revisão anual de 1953», datado de 30 de Junho de 1953.  

125 Cf. AHM, fundos orgânicos, 31.ª divisão, 4.ª secção, cx. 380, n.º 80, «Relatório su-
mário das manobras de 1956», datado de 16 de Outubro de 1956.

126 António Telo (2004, 508) observou que o novo carro de combate oriundo dos EUA
representava um acréscimo de potencial bélico imenso, por comparação com o material
blindado então existente em Portugal. Face ao Centauro, com 24 t e uma boca-de-fogo
de 57 mm, o M 47 pesava 44 t e tinha uma boca-de-fogo de 90 mm. 
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emprestado à Companhia Nacional de Electricidade. Os recursos téc-
nico-industriais do país eram muito limitados, e era esse facto que expli-
cava, em boa parte, a miopia dos altos comandos em relação à imensi-
dade de meios que eram necessários para pôr em acção uma força militar,
mesmo que ela fosse somente uma divisão de infantaria. Nesse ponto, o
contacto dos militares portugueses com os seus parceiros na NATO seria
muito benéfico e permitiria uma reorganização em profundidade dos há-
bitos e métodos da força militar terrestre.

Entre 1951 e 1959, o Exército passou por uma profunda reestruturação
de métodos e hábitos de organização. Logo em 1952, uma directiva do
CEME propunha a reorganização e a modificação da formação militar,
menos assente nas habilitações literárias e mais nos aspectos de liderança,
segundo o padrão do US Army. Seguindo as propostas do MAAG, eram
constituídos comandos operacionais desde os tempos de paz. Para solucio-
nar a questão era proposto, face ao reduzido número de pessoal do EME,
constituir um QG em cada região militar do país. A constituição do Campo
de Santa Margarida, vasto espaço para treino de grandes unidades, torna-se
um marco, na medida em que possibilita o aquartelamento do grosso dos
meios da divisão da NATO num só local, permitindo organizar e preparar
a força bélica em termos mais operacionais em tempos de paz.  

De facto, nas primeiras manobras efectuadas em Santa Margarida, em
1953, segundo o modelo clássico do Exército português de mobilizar nu-
merosas unidades e partes de unidades de regiões distintas, os atrasos 
obrigaram ao adiamento dos exercícios militares para Outubro. Por isso,
em Maio de 1954, uma directiva considerava de evitar a constituição da
divisão da NATO com elementos vindos de todo o país, mas concentrava
as forças que fariam parte dessa grande unidade na 2.ª Região Militar. 
O treino de cada uma dessas unidades, pela proximidade em que estariam
umas das outras, passaria a ser combinado, contínuo e anual. Um ele-
mento fundamental da adaptação dos modernos modelos americanos
de treino foi um reforço do trabalho de equipa nas estruturas de co-
mando. Simultaneamente, a divisão da NATO passava a ter um co-
mando permanente sediado em Santa Margarida. Fundamental para a
operacionalização de uma força de combate, seriam adicionados os ba-
talhões de transmissões e de engenharia a esta divisão para efeitos de ins-
trução e de melhoria da sua integração. 

O que não significava que se tivesse conseguido pôr em condições de
operacionalidade a divisão completa. Em 1957, quer a missão do SA-
CEUR/SHAPE, quer os altos comandos lusos, reconheciam as deficiências
na organização e na estruturação da divisão da NATO. Estas situavam-se
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ao nível do comando, que apresentava procedimentos incorrectos, mas
eram igualmente referidas deficiências na manutenção e na coordenação
das diversas armas e na logística. A divisão estava ainda incompleta, porque,
das três classes que deviam ser anualmente instruídas, só duas o eram de
facto, diminuindo o potencial humano da divisão. O baixo nível de pre-
paração dos quadros também era salientado, assim como a exigência de
um aproveitamento mais rentável do novo material.

As debilidades da força terrestre portuguesa ficaram desde logo a des-
coberto por ocasião dos exercícios militares anuais efectuados no Campo
de Santa Margarida com supervisão de oficiais da NATO/MAAG. As in-
dicações que esses oficiais apresentavam eram condição fundamental
para a melhoria da eficiência da divisão portuguesa, mas entravam por
vezes em conflito com a visão dimanada do ministro da Defesa Nacional,
ou seja, Santos Costa. De facto, segundo Ernesto Ferreira Macedo (1988),
o ministro da Defesa era lento a aceitar as críticas dos comandos militares
directamente ligados ao CE e à divisão da NATO, só as perfilhando
quando apoiadas pelo oficiais da NATO/MAAG.

Esta situação levara ao abandono da ideia de criação de duas divisões
de tipo-americano em 1953-1954, apesar de, como se viu, tal ainda ser
apresentado à NATO como um objectivo a prosseguir. Em 1954 também
se abandonara a designação de divisão tipo americano e de divisão tipo
português. Contudo, não se abandonara, pelos menos ao nível do minis-
tro da Defesa e do Ministério do Exército, a ideia de constituir um corpo
a três divisões, como segundo escalão, para a defesa dos Pirenéus. Em se-
quência, ainda se considerava a possibilidade de numa terceira fase se criar
uma segunda divisão da NATO e de mais uma divisão para os Pirenéus.

Os espanhóis criaram algumas dificuldades à transferência e transporte
do corpo português através da Espanha. Havia uma justificação, visto
que esta situação podia configurar um casus belli, como fora evidenciado
a Salazar aquando da conferência realizada em Ciudad Rodrigo.127 A po-
sição espanhola, que seria uma forma de pressão sobre a NATO, visando
a sua entrada na organização, desvaneceu-se com os acordos com os EUA
em 1953. Com tantas bases dos EUA em Espanha tornava-se risível uti-
lizar esta argumentação. 

No fim dos anos 50 tinha-se chegado a uma situação paradoxal, que
só se explica pelo voluntarismo político de Santos Costa. As dificuldades
por que passava a constituição da divisão da NATO não tinham sido
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127 Cf. IAN/TT/AOS/CO/PC – 78 M, pasta 1, n.º 1, «Conferência de Ciudad Rodrigo –
resumo das conversações militares», datado de 14 e 15 de Abril de 1952.
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todas ultrapassadas em 1957 e, apesar dos sonhos políticos e estratégicos
do ministro da Defesa e do Exército, a sua força estava efectivamente re-
duzida a metade de uma divisão em estado operacional. Será a consti-
tuição das divisões pirenaicas que justifica que nos anos de 1957-1958
Portugal receba numeroso material obsoleto, como as autometralhadoras
Fox e os carros de combate médio Sherman M4 e ligeiros Stuart M5.128

No caso particular dos blindados Stuart M5, ainda durante a Segunda
Guerra Mundial se chegou à conclusão de que era preferível retirar-lhes
a torre, visto que o seu armamento era inútil e esta aumentava a sua vi-
sibilidade no campo de batalha.129 Os carros de combate Sherman foram
ainda utilizados com alguma eficácia pelos israelitas na Guerra dos Seis
Dias e do Yom Kippur, embora com uma blindagem reforçada e artilhados
de um potente canhão de 75 mm, cópia da peça do seu principal inimigo
na Segunda Guerra Mundial, o Panther alemão.130

A despeito das debilidades da divisão da NATO, o Exército passara por
uma reforma profunda que lhe dera uma muito maior operacionalidade
e que seria testada com sucesso, na década de 60, em plena guerra colo-
nial. Essa reforma pode ser historicamente comparada àquelas por que
passara o Exército português no tempo de Schomberg, Lippe e Beres-
ford/Wellington. Tal como nessas épocas, também a transformação ad-
viera de contactos com o exterior e de influências vindas de fora, neste
caso das missões MAAG/NATO e da frequência das escolas de formação
por parte dos oficiais portugueses, e ainda dos exercícios por estes efec-
tuados na Alemanha e nos EUA. Esta revolução, feita durante a guerra
fria, merece bem o epíteto de «serena», que lhe foi atribuído por António
Telo (1996a, 199 e 334-336).

A participação portuguesa na NATO vai progressivamente aumentar
o distanciamento e o desfasamento entre as visões do ministro da Defesa
Nacional (e do Ministério do Exército desde 1954, de novo na posse de
Santos Costa) e do Exército, cada vez mais desejoso de atingir os padrões
de eficácia militar característicos da maioria dos países desenvolvidos da
NATO. As tensões políticas que se produzem, perto do final da década,
entre um aparelho anquilosado de comando superior político e o grosso
da força militar terrestre é um reflexo das inabilidades de Santos Costa
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128 Cf. AHM (índice provisório), classificador-geral, F 1 C, material de guerra estran-
geiro, núcleo 121, cx. 251.    

129 Sobre os carros de combate Stuart, cf. Ian Hogg e Bryan Perret (1989, 388-389).
130 A evolução do carro de combate Sherman pode ser vista, por exemplo, em Steve

Zaloga e Peter Sarson (1993).
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na preparação da divisão da NATO, o que afastava cada vez mais os ofi-
ciais superiores do Exército do ministro da Defesa Nacional e do Exér-
cito, reunindo-se progressivamente em redor do Presidente da República,
Craveiro Lopes, elemento focalizador de todo o descontentamento anti-
santoscostista.131 O caso mais típico desse processo é o gradual distancia-
mento entre as políticas de defesa de Santos Costa e do seu velho apani-
guado Júlio Botelho Moniz, desde 1956 chefe do Estado-Maior-
-General das Forças Armadas. Enquanto Santos Costa preparava a Ter-
ceira Guerra Mundial, Júlio Botelho Moniz vislumbrava a ameaça da
guerra subversiva em África.132

Este desfasamento entre as perspectivas dos comandos no «terreno» e
de Santos Costa deriva, por um lado, de este se ter mantido apegado ao
projecto político-estratégico de mobilização da conscrição instituído
com as reformas de 1937 e, por outro lado, da consciência cada vez mais
forte que os altos comandos tinham da inviabilidade desse projecto face
à nova era tecnológico-industrial gerada pela segunda guerra. O desfa-
samento entre as perspectivas de Santos Costa e dos altos comandos
militares era também reflexo das distintas concepções sobre o «complexo
agónico», mais políticas e estratégicas para o primeiro e mais operativas
e tácticas no caso dos segundos. Para Santos Costa, o objectivo era a
afirmação de Portugal no contexto da NATO e dele no panorama polí-
tico nacional.133 Para os altos comandos do Exército, o problema era
tornar operacional, com a maior eficácia militar possível, a divisão da
NATO. 

Ora a obsessão de Santos Costa com a multiplicação de divisões difi-
cultava a concentração de meios humanos e materiais na constituição
desta divisão. Santos Costa parecia acusar deliberadamente o Exército e
os seus altos comandos, incluindo o ministro respectivo, pelo atraso na
consecução do seu projecto, realçando a renitência do Exército em assu-
mir completamente os compromissos efectuados com a NATO.134 Pelo
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131 Cf. Fernando Rosas (2001, 174-175 e 177).
132 A propósito das perspectivas distintas de Santos Costa e Júlio Botelho Moniz, v. a

opinião de Costa Gomes em Maria Manuela Cruzeiro ( 1998, 64-66 e 70-72). 
133 Como reconhece o seu opositor dentro do regime, Marcello Caetano, Santos Costa

era outro putativo delfim de Salazar, chefe político não oficial da ala conservadora-mo-
nárquica.

134 Cf. IAN/TT/AOS/CO/GR 11, pasta 21, «Carta do presidente do Conselho ao mi-
nistro da Defesa Nacional», datada de 2 de Julho de 1953. Nesta missiva Salazar refere as
críticas que Santos Costa fazia ao Ministério do Exército, aconselhando-o a não ser tão
drástico, para não ferir susceptibilidades.
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contrário, certos meios militares acusavam Santos Costa de, com o
enorme orçamento que lhe era posto nas mãos, ser incapaz de pôr em
condições operacionais uma divisão do Exército. Humberto Delgado
(1974, 133 e 143) afirmou nas suas memórias que, apesar de Portugal gas-
tar 32% do seu rendimento nas Forças Armadas, seria completamente
incapaz de enviar para além-Pirenéus o que quer que fosse. Era o país
que menos contribuía para a NATO, à excepção do Luxemburgo.135

Acresce a essa situação a dispersão excessiva de Santos Costa por múlti-
plos afazeres. Salazar dava conta ao seu ministro da Defesa Nacional das
queixas do ministro do Exército por não conseguir audiências com San-
tos Costa (Cruz 2003, 49).  

A situação tornar-se-ia insustentável em meados de 1953, levando
Abranches Pinto a lastimar-se em carta a Salazar. As sucessivas interfe-
rências de Santos Costa no Exército e a tentativa de subordinar o EME,
a quem o ministro da Defesa Nacional julgava poder dar instruções di-
rectamente, passando por cima das vias hierárquicas normais e pondo
em causa a posição institucional do ministro do Exército, fizeram com
que este colocasse o lugar à disposição.136 Salazar comporia da melhor
forma possível o caso, evitando uma demissão intempestiva,137 mas
Abranches Pinto não sobreviveria à remodelação ministerial do ano se-
guinte,138 sendo substituído por Santos Costa na pasta do Exército.

Não seria o único caso de conflito produzido por Santos Costa dentro
do Exército. O chefe do Estado-Maior do Exército (CEME), Barros Ro-
drigues, pediria também a demissão em Setembro de 1954 por ter sido de-
sautorizado por Santos Costa nas manobras desse ano. Ao que parece, San-
tos Costa pretendia que nas manobras fossem seguidas as directivas do
ministro da Defesa Nacional, e não as do Estado-Maior do Exército (Cruz
2003). Na resposta, Santos Costa, desvalorizando a crise, observava que
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135 Relembre-se que, segundo Nuno Valério, em 1947, as despesas com as Forças Ar-
madas só atingiriam os 32% se se contabilizassem os gastos com as forças do Ministério
do Interior, ou seja, a PSP, a GNR, a Guarda Fiscal, a Legião Portuguesa e a PIDE. Esta
citação de Humberto Delgado não deve valer tanto pela sua absoluta veracidade, mas
por reflectir o pensamento de um oficial do Exército desapontado pelas políticas seguidas
por Santos Costa e apoiadas por Salazar no que respeita ao seu mester profissional. 

136 Cf. IAN/TT/AOS/CO/GR 11, pasta 21, «Carta de Abranches Pinto a Salazar», da-
tada de 26 de Junho de 1953.

137 Ibid., «Carta de agradecimento de Abranches Pinto a Salazar», datada de 13 de Julho
de 1953.

138 Numa missiva para Marcello Mathias, em Março de 1954, Salazar reconhecia a ne-
cessidade imperiosa de substituir o ministro do Exército (e o das Obras Públicas) (cf. Cor-
respondência Marcello Mathias/Oliveira Salazar, 1947-1968, 1984, 285). 
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devia o ministro do Exército disciplinar a força terrestre e aprontá-la, pri-
meiro, para contribuir para a NATO e, depois, para a defesa da Península
Ibérica e para a defesa interna (Cruz 2004, 245). Esta situação de progressiva
clivagem entre os altos comandos do Exército e Santos Costa foi ainda
mais reforçada pelo apoio que aqueles tinham da Presidência da República
e de Craveiro Lopes, que, por seu turno, estava próximo do principal ad-
versário político do ministro da Defesa na disputa pelo delfinato: Marcello
Caetano. Segundo Manuel José Homem de Mello, o Exército ter-se-ia fen-
dido nos fins de 1954, princípios de 1955, entre costistas e anticostistas
(Mello 1983, 79). Esta fenda era concomitante com a saída de Abranches
Pinto do Exército, a multiplicação de incidentes entre o ministro da Defesa
Nacional e os altos comandos militares e a emergência de uma nova gera-
ção de oficiais nos postos mais altos da força terrestre devido à retirada,
por limite de idade, de muitos oficiais generais.139 Santos Costa encontrava-
-se assim cada vez mais isolado no Exército.140 Em 1955, Santos Costa quei-
xava-se a Salazar de ter chegado a um ponto em que não sabia quem esco-
lher para os altos cargos do Exército.141

Um dos aspectos que tornavam efervescente a situação militar era o
impacto das relações com o exterior, com a NATO. Salazar sempre re-
ceara o impacto que as relações externas das forças militares poderiam
produzir no seu comportamento interno. Fora isso que o fizera querer
manter as relações entre as forças militares portuguesas e as forças mili-
tares inglesas ao nível mais ténue possível, limitado apenas ao impres-
cindível. Com a entrada de Portugal na NATO, e considerando as regras
da organização, o distanciamento das Forças Armadas face ao exterior
fora impossível de controlar, conquanto, repetidamente, Salazar o ten-
tasse limitar ao mínimo possível. A preocupação de intromissões exces-
sivas esteve sempre na mente do ditador.142 Salazar queixou-se a Santos
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139 A referência a uma nova geração de altos comandos encontra-se em Manuel Braga
da Cruz (2004, 215). 

140 Segundo Luís Salgado de Matos (1999a, 450), derivaria deste isolamento a assump-
ção por Santos Costa do Ministério do Exército desde 1954 numa longa interinidade.

141 Era talvez, muito de acordo com o estilo do Estado Novo, uma expressão de retórica
com algum fundo de verdade, na medida em que em 1955 Santos Costa devia ter um re-
duzido núcleo de fiéis na força militar (cf. Manuel Braga da Cruz 2004, 65).

142 Cf. Manuel Braga da Cruz (2004, 52-53), carta de Santos Costa para Oliveira Salazar,
datada de 22 de Agosto de 1952. Referia-se à construção de facilidades para o SACLANT
em Portugal (Pedras Rubras). Esta preocupação pode igualmente observar-se na missiva
de Paulo Cunha a Lincoln Mac Veagh em 1951, anteriormente referida. Nesta diz-se que
«ficou igualmente assente que no desempenho da sua missão, os técnicos militares [...]
[a equipa de apoio técnico norte-americana] não interferirão no funcionamento dos ser-
viços portugueses» (cf. AHDMNE, cx. 1, mç. 27, arm. 63, 2.º piso). 
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Costa do excesso de deslumbramento com os EUA que tinham os nossos
militares (Cruz 2004, 72). O grande problema era que o próprio Santos
Costa tinha para com os EUA um entusiasmo e uma benevolência que
facilitavam a difusão da «cultura» norte-americana nas Forças Armadas.
De facto, o ministro da Defesa e do Exército era visto com um amigo
dos EUA e um entusiasta da NATO (Matos 1999a, 449-450).

O que significou que, em vez de ser um travão à internacionalização
da força militar,143 Santos Costa facilitou esse processo. O problema de
Santos Costa não foi, por conseguinte, o de estar contra a NATO, mas
o de ter mantido uma visão desadequada face à mutação da guerra,144 o
que gerou uma clivagem com os altos comandos, mais propensos a se-
guir os conselhos técnicos dos oficiais da NATO/MAAG. O receio que
Salazar sempre tivera em relação aos perigos de desestabilização provo-
cados pelos contactos internacionais das Forças Armadas teria plena con-
firmação.

Portugal conservara-se neutro na Segunda Guerra Mundial, o que não
quer dizer que a determinada altura, se não em toda a guerra, não tivesse
contribuído de algum modo para a vitória final dos aliados. O seu papel
foi relevante sobretudo em duas áreas: no assegurar da conservação da neu-
tralidade da Espanha e na cedência de bases aos aliados nas ilhas açorianas.
Estas últimas tinham tido um papel bem mais relevante do que uma sim-
ples descrição da guerra pode dizer, não tanto na questão da guerra sub-
marina, tendo em conta que quando as primeiras forças britânicas chega-
ram às ilhas já a campanha naval no Atlântico pendera de forma clara a
favor dos aliados, com as vitórias nas batalhas de Maio desse ano,145 mas
bem mais na posição de apoio à ponte aérea que ligava a América do Norte
à Europa do Norte e ao Mediterrâneo, torneando os Pirenéus e interligando
as frentes italiana e francesa (Ferreira 1992a, 209-210). 

Em boa medida, a estratégica posição de ponte transatlântica do país
justificaria, aquando da criação da NATO, que as potências democráticas
convidassem Portugal a aderir ao Pacto do Atlântico, não obstante os
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143 Sintomático do impacto da internacionalização do Exército é o aparecimento a par-
tir de 1950 dos Boletins do Estado-Maior do Exército (1.º número em 1950, até 1953) e do
Estado-Maior (1.º número, 1954), que têm a peculiar característica de inserir apenas textos
de autores estrangeiros, teóricos da estratégia e publicistas militares, nomeadamente ho-
mens como Fuller e Liddel Hart.

144 Os relatórios dos adidos militares estrangeiros observavam, precisamente, essa de-
sadequação do prisma de Santos Costa (cf. Luís Salgado de Matos 1999a, 450).

145 Sobre as batalhas navais de Maio de 1943 e o seu impacto na guerra submarina, v.
a síntese de John Keegan (ed.) (1989, 88-89). 
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créditos pouco democráticos do seu regime. A Espanha, que na realidade
reforçaria também a posição da NATO, mas que não tinha a importância
geoestratégica de Portugal, sendo governada por um regime conotado
com o fascismo, conheceu um destino diferente. Se o interesse que pro-
duzira a admissão de Portugal tivera a sua origem na relevância da sua
posição geoestratégica como ponte, era natural que fosse neste âmbito
que interessasse aos membros da NATO a reorganização da defesa por-
tuguesa. Ela contrapunha-se, como se viu, à posição continentalista da
defesa militar nacional.

Um documento datado de 1953 apresentava um esboço provisório
sobre as necessidades de bases do Supreme Allied Command Atlantic (SA-
CLANT) em Portugal. As bases em questão eram os portos de Lisboa,
Leixões, Açores, Madeira e Espinho para as forças dos EUA e os de Lis-
boa e Montijo para a Grã-Bretanha. As bases aéreas e os portos teriam
como função facilitar a patrulha marítima, a escolta naval e o reabasteci-
mento de combustível. As bases aéreas eram pensadas ainda como reserva
da aviação aliada. Além disso, os portos serviriam para as reparações de
urgência e de fundeadouro. Para isso seriam equipadas com meios aéreos
para operações no espaço marítimo e meios navais, escoltas e patrulhas.
Os portos e as bases aeronavais seriam ainda equipados com meios de
radionavegação e de comunicações avançadas. 

O relatório não deixava de ter uma pequena observação que revela
imenso da política de defesa militar nacional nesses anos. Afirma, a certo
ponto, que as «facilidades» existentes eram inadequadas para o SA-
CLANT, embora fossem suficientes para o país hospedeiro, pelo que se
deduz que as novas construções se dedicavam a servir a NATO.146 As fa-
cilidades que os anglo-americanos pretendiam ter em Portugal eram ex-
clusivamente navais, não sendo, por exemplo, consignada aos portos
continentais referidos a função de base de operações terrestres para o de-
sembarque de forças. Os portos de Lisboa e Leixões são pensados em
termos de suporte à acção aeronaval de disputa pelo domínio das comu-
nicações do oceano, de luta antinaval e anti-submarina, para o qual deve
ser a Armada portuguesa equipada com navios de escolta, patrulhas e
aviões de reconhecimento naval e de luta anti-submarina. A ideia de uma
utilização dos portos como desembarcadouros de forças é completa-
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146 Cf. IAN/TT/AOS/CO/NE-17, pasta 2, «Memorandum do SACLANT», dirigido
pelo Estado-Maior Conjunto Americano sobre as necessidades de bases para as forças
americanas reservadas ao SACLANT e datado de 27 de Agosto de 1953. Observe-se, con-
tudo, que o texto é dirigido ao Supremo Comando Aliado do Atlântico, não ao SA-
CEUR, que lidava com a frente central na Alemanha e em França. 
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mente deixada de lado e nada é referido quanto a um hipotético uso de
meios e bases navais para a defesa dos Pirenéus.

Essa função é vincada no reequipamento que, ao abrigo do Mutual De-
fense Allied Program (MDAP), é definido para a aviação naval. Em 1950
esta recebe 24 monomotores Curtiss SB2-C Helldiver com funções de ata-
que anti-submarino (Cannongia 2001,147). O reequipamento da aviação
naval da Armada é, assim, efectuado tendo em consideração uma missão
anti-submarina de guerra naval e não de suporte naval e aeronaval a ope-
rações continentais terrestres. Todo o reequipamento da Armada na dé-
cada de 50 é pensado em termos de uma guerra anti-submarina, de um
duelo pelas comunicações, segundo o modelo da Segunda Guerra Mun-
dial, o que reforça a atlantização das funções da Armada. 

A força naval que se constitui entre 1950 e 1958 é, assim, uma força
oceânica com funções de escolta e cobertura global do espaço atlântico
alargado português. Essa dinâmica atlantizante não advém tanto do ree-
quipamento que a NATO permite à Armada portuguesa, mas mais da
sua integração numa lógica estratégica global que acopla e integra a Amé-
rica e a Europa num bloco conexo e dependente da ligação interatlântica.
O reforço dessa atlantização emerge então da subordinação da estratégia
naval da Armada a uma política global de defesa transatlântica definida
dentro do contexto da NATO, mas que se incrusta na visão que classica-
mente sempre fora a da marinha de guerra portuguesa. A renovação da
Armada nos anos 50 reflecte essa evolução. A Armada passaria de uma
força vocacionada para travar uma batalha de esquadras para outra virada
para a guerra anti-submarina e antiaérea contra uma tentativa por parte
do pacto de Leste em cortar as comunicações aliadas.

Assim, logo em 1951, a Armada pretendeu transformar os velhos con-
tratorpedeiros em navios anti-submarinos. A ideia era substituir o arma-
mento principal existente até então nos navios, as quatro peças de 120 mm,
vocacionadas para a sua utilização como contratorpedeiros de esquadra,
por ouriços e armas de 40 mm com uma dupla função antinavio e anti-
aérea. Além disso, seria desactivada a central de tiro de superfície, que coor-
denava o fogo das bocas de 120 mm e que seria dispensável face à redução
para duas das peças principais, que, além do mais, eram inúteis para as
novas funções dos contratorpedeiros portugueses. A ideia era transformá-
los em navios de escolta antiaéreos e anti-submarinos. No entanto, a idade
avançada dos navios desaconselhava tamanho dispêndio de capital.147
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147 Cf. AGM, Estado-Maior Naval, núcleo 224, cx. 1142, «Apontamento» sem data.
Note-se que a maioria dos documentos desta caixa tem data de 1951 ou 1952. 
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Esta transformação da função estratégica da Armada observa-se de forma
clara na evolução da composição da esquadra portuguesa entre 1950 e
1956, passando esta de uma força ainda muito ancorada no modelo de es-
tratégia naval dos anos 30 para outra que visava defender as linhas de co-
municação atlânticas. Essa função só dava coerência à força naval portu-
guesa no contexto de um todo muito maior denominado NATO. Assim,
apesar de os navios adquiridos nos anos 50 serem quase todos unidades
bem mais pequenas do que as adquiridas cerca de vinte e cinco anos antes,
a força naval portuguesa foi muito mais atlantizada porque passou a ter
uma função estratégica pensada não em termos da defesa de Portugal, mas
da Europa e da interligação do espaço transatlântico.

Entre 1950 e 1956 a Armada portuguesa veria acrescida à sua ordem
de batalha doze novos draga-minas. Os doze draga-minas pertenciam a
duas classes distintas, uma costeira, de 384 t de deslocamento, composta
pelos navios Ponta Delgada, Angra do Heroísmo, Vila do Porto, Santa Cruz,
Horta, Lajes, Velas e S. Pedro, e outra de carácter oceânico, composta por
quatro navios de 750 t de deslocamento, o São Jorge, Pico, Graciosa e
Corvo. Ambos os tipos de draga-minas haviam sido construídos nos
EUA, os costeiros entre 1953 e 1954 e os oceânicos entre 1954 e 1955, e
fornecidos ao abrigo do MDAP. Além destes navios, em 1955, a Armada
recebera também 3 escoltadores de origem francesa, construídos em
Dijon, de 325 t. António Telo (1999, 488) refere ainda a aquisição de
mais quatro draga-minas costeiros da classe Ton britânica, que em Portu-
gal passou a ser designada por São Roque, cujos planos eram oriundos da
Grã-Bretanha, mas os navios haviam sido fabricados, de facto, na CUF
entre 1954 e 1957. É de salientar o diferencial de tonelagem entre as aqui-
sições dos anos 30 e as dos anos 50. Nas primeiras pontuavam navios
entre as 1200 e as 2200 t. Na segunda os navios rondam as 300 t e as 
750 t, jamais ultrapassando as 1000.148

São navios mais pequenos, de maior especialização, só compreensível
num contexto em que cabe a Portugal uma função muito específica num
âmbito mais alargado da NATO. Tal especialização revela, por seu turno,
uma menor autonomia estratégica, na medida em que os meios mais
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148 Na realidade, foram também fornecidas três fragatas no âmbito dos programas de
rearmamento da NATO, as fragatas Diogo Cão, construídas nos EUA, da classe John C.
Butler, e a fragata Pero Escobar, fabricada em estaleiros italianos. As primeiras deslocavam
1350 t e a segunda 1600 t, sendo o navio mais pesado de todo o programa naval efectuado
no âmbito da NATO. Observe-se que os avisos de 1.ª classe de programa dos anos 30
deslocavam cerca de 2500 t. Sobre as fragatas NATO, v. António Telo (1999, 489) e An-
tónio Emílio Sachetti (1999, 92). 
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efectivos da Armada são a tradução de uma dependência funcional re-
sultante da estratégia global da NATO. Com a excepção das duas fragatas
adquiridas em finais da década de 40 na Grã-Bretanha, despojos da an-
terior guerra, os navios mais pesados da Armada eram os envelhecidos
navios adquiridos nos anos 30, já com capacidades muito limitadas.149

Apesar da perda de autonomia operacional,150 a Armada, por via da sua
integração na estratégia da NATO, ganhava autonomia política interna.

O que não significava que a Armada se contentasse com uma pequena
força naval. Nos anos 50, a Armada prosseguirá com a visão teórica que
o comodoro Correia Pereira apresentara em 1949 de constituir uma força
de batalha autónoma para poder travar uma «guerra de comunicações».
Pela pena dos seus teóricos, a Armada defenderá um reforço das suas ca-
pacidades operacionais, destacando a sua importância nas ligações com
o ultramar e nas importantes bases estratégicas atlânticas de Portugal. Um
dos elementos essenciais para o reforço das capacidades da Armada era
o seu reequipamento com porta-aviões ligeiros que lhe dessem capaci-
dade de ataque a muito longa distância, e eventualmente em simultâneo,
permitindo-lhe intervir nos vários territórios portugueses. 

Esta ideia é expressa, por exemplo, por Manuel Pereira Crespo (1956,
160) nas páginas dos Anais do Clube Militar Naval. Segundo esse autor, nos
países com territórios disseminados por vários continentes, as Forças Ar-
madas devem ser constituídas por forças ligeiras, com reservas transportadas
em helicópteros e esquadrilhas de aviões de assalto, não podendo dispen-
sar-se as bases aéreas móveis, como os porta-aviões e os porta-helicópteros,
sendo as unidades anfíbias, de igual modo, fundamentais. O apelo ao ree-
quipamento da Armada com porta-aviões trazia consigo uma vantagem
corporativa, a de permitir o reapossamento da velha aviação naval transfe-
rida para a FAP, a de justificar e legitimar uma aviação específica da Armada.
Por infortúnio, jamais teve a Armada força política e recursos financeiros
para criar uma efectiva frota aeronaval. A Armada, dependente, como o
Exército, do apoio da NATO/MDAP para o seu reequipamento, teve de
se contentar com uma esquadra delimitada às reais possibilidades nacionais.
Mas, por seu turno, a NATO estimulou uma maior autonomia da Armada
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149 Os contratorpedeiros tinham, contudo, sido modernizados entre 1947 e 1949 nos
estaleiros Yarrow. 

150 Para além de a esquadra planeada nos anos 30 ser de pura autoria dos comandos
militares nacionais, ao contrário do que sucede nos anos 50, que deriva das necessidades
globais do planeamento estratégico da NATO, os navios adquiridos nos anos 30 permi-
tiam, conquanto se pudesse constituir uma flotilha, alguma autonomia operacional, facto
que não sucedia com as flotilhas de draga-minas e escoltadores.  
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no contexto da política de defesa nacional, ao valorizar o seu papel na po-
lítica de defesa do Pacto do Atlântico.  

A autonomia da política de defesa naval resulta do facto de as missões
e objectivos da Armada passarem a depender das orientações da NATO,
ainda que após negociações políticas. Neste sentido, a proeminência do
Exército esbate-se pela integração de Portugal no planeamento estratégico
da Aliança Atlântica. Como afirma António Sachetti (1999, 92), foram
pressões dos EUA e da Grã-Bretanha que tornaram mais favorável à Ar-
mada o Medium Term Plan apresentado pelo governo português à NATO
em 1954. Não deixa de ser interessante evidenciar que já nas conferências
com Montgomery, em que Santos Costa tanto procurara valorizar a par-
ticipação do Exército, aquele tivesse ressalvado que o fundamental era a
preparação das forças navais e aéreas. Dizia o marechal Montgomery que
o Exército não entraria na batalha logo no primeiro dia, aos invés das
forças navais e aéreas, activas desde a primeira hora, pelo que a estas de-
veria ser dada prioridade na sua organização.151 A Armada ganhava assim
alguma margem de manobra para atingir determinados objectivos que
acalentava fazia já algum tempo.

É o caso, salientado por António Telo (1996b, 281 e 283), do Comando
de Defesa Marítima dos Açores e da base naval de Ponta Delgada, pro-
jectos com origem nos anos 30 e que tinham sido sempre ignorados pelo
governo. De facto, o mesmo autor observa que foi política de Santos
Costa desvalorizar o papel e as possibilidades da Armada. Em contra-
ponto, a megalomania dominava os seus objectivos de força para o Exér-
cito e para a Força Aérea, que se encontravam na sua mais directa depen-
dência. Ora, a postura positiva dos organizadores da NATO face ao
reforço das capacidades da Armada  potenciaria a sua autonomia política
nos anos 50 face a Santos Costa e ao Exército. Essa autonomia política,
suportada no papel que a NATO lhe consignava, permitiu o desenvolvi-
mento de uma força naval mais moderna e mais especializada, quer em
termos de função, quer em termos técnicos.  

A integração da força militar

A participação portuguesa na NATO teve um efeito paradoxal nas es-
truturas militares do país. Acentuando as lógicas divergentes provenientes
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151 Cf. IAN/TT/AOS/CO/PC – 78M, pasta 1, n.º 1, «Apontamento da conversa, confe-
rência entre o ministro da Defesa e o marechal Montgomery», datado de 30 de Abril de 1952.  
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do passado, acabou, não obstante, por gerar uma muito maior unificação
do sentido estratégico da força militar, visto que lhe deu uma finalidade
comum e única. Esta tendência divergente não foi produto da própria
NATO, mas incrustava-se em tendências antigas. Desde sempre, o Exér-
cito centrara a sua visão na raia fronteiriça luso-espanhola e o avanço em
direcção aos Pirenéus em meados dos anos 40 mais não fizera do que
acentuar essa dinâmica. A raia deixava de se situar na fronteira luso-espa-
nhola para avançar para a fronteira hispano-francesa, baluarte e limes do
Ocidente face à URSS e aos seus aliados. Com a NATO, o Exército re-
cebeu como missão o aprontamento de uma divisão e depois de um
corpo de exército para apoiar a defesa do Sul da França ou mesmo da
Europa central face a uma possível invasão oriunda da URSS e do bloco
comunista. 

A NATO obrigou, de facto, a política de defesa e a política externa por-
tuguesas a terem de se preocupar e a intervir nas questões da Europa cen-
tral, contra a tradição geopolítica e geoestratégica nacional. A participação
de forças militares portuguesas nas questões da Europa central, não sendo
novidade, fora contudo sempre vista como efectuada por regimes aven-
tureiristas, ao arrepio da tradição da política externa do país (Teixeira
1993, 72). Fora o caso da intervenção na Grande Guerra (Teixeira 1996).
Mas a transformação da guerra gerara modificações essenciais na clássica
visão que desde o século XVII, e mesmo antes, informara a política externa
de Portugal. O avanço do limes português para os Pirenéus era já um re-
flexo do impacto da transformação da guerra, dessa mundialização e tac-
tificação da estratégia, conceitos desenvolvidos pelos teóricos portugueses
para exprimir a ideia de que com as novas tecnologias automóveis e aé-
reas o campo de batalha e a guerra em si ganharam dimensões pluricon-
tinentais.

Mas, paradoxalmente, a NATO também reforçava e valorizava o papel
do Atlântico e da Armada na defesa nacional e na defesa da própria
NATO. Com efeito, a participação portuguesa no Pacto do Atlântico era,
antes de mais nada, uma expressão do valor das fundamentais posições
geoestratégicas lusas no Atlântico, com relevo para as ilhas açorianas. 
A NATO, ou seja, os líderes militares norte-americanos e britânicos, acen-
tuavam o papel central e a mais-valia que a Armada fornecia à política
de defesa portuguesa e à defesa do Ocidente, por oposição à visão que o
ministro da Defesa Nacional e o regime tinham ao valorizar a posição
do Exército. Favorecendo as dinâmicas contraditórias e divergentes que
tinham caracterizado as posições da Armada e do Exército nas últimas
décadas, a NATO acabava por esvaziar essa dualidade ao atribuir a ambos
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os ramos uma finalidade e uma função comum, a defesa do Ocidente,
cada um dando um pequeno contributo para a segurança do Ocidente. 

O Pacto do Atlântico representou uma imensa revolução nas relações
entre os Estados europeus. Em boa medida, representou uma ruptura ab-
soluta com o modelo clássico de relacionamento interestatal, tal como
fora conhecido desde o século XVI e XVII com a institucionalização do
denominado modelo de Vestefália. A um sistema multipolar centrado
exclusivamente na Europa,152 no qual as alianças se faziam e desfaziam
conforme os equilíbrios momentâneos se rompiam, sucedia um sistema
bipolar, um sistema de soma nula na Europa, ao mesmo tempo que no
globo surgiam novos actores com peso maior ou menor, mas sempre in-
fluentes. Para o continente europeu, o sistema bipolar significou a cons-
tituição de uma fronteira que dividia o seu espaço central, a «cortina de
ferro», na expressão de Winston Churchill, e o acoplamento da parte oci-
dental ao continente norte-americano para lhe assegurar profundidade
geopolítica e geoestratégica. 

A defesa do acoplamento euro-norte-americano dependia da defesa da
Europa central que ficara do lado de cá da «cortina de ferro», ou seja, da
Alemanha Ocidental e do Benelux, mas essa defesa, militar e terrestre,
como teria de ser, só podia ser respaldada e sustentada no imenso ma-
nancial de poder industrial e tecnológico norte-americano, ou seja, na
garantia de que as comunicações no oceano Atlântico se manteriam pos-
síveis para apoiar material, humana e logisticamente a defesa do Ocidente
da Europa. Como eram as forças militares norte-americanas que definiam
o padrão global da eficácia das forças da NATO, as Forças Armadas por-
tuguesas tiveram de se ir encaixando progressivamente nesse padrão de
qualidade americano, que, por seu turno, reflectia as possibilidades reais
do potencial económico e militar da nação portuguesa.

Dependendo, para todos os efeitos, dos fornecimentos de material de
guerra que os países da NATO e, especialmente nos anos 50, os EUA po-
diam ou achavam que deviam fornecer às Forças Armadas portuguesas,
Portugal assistiu à redução do seu potencial bélico às suas reais possibili-
dades, isto é, a uma divisão quase completa de infantaria mecanizada, a
algumas forças ligeiras de segurança e a uma Armada centrada na guerra
anti-submarina 153 e equipada fundamentalmente com navios de escolta,
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152 Sobre a origem do denominado «modelo de Vestefália», v. Henry Kissinger (1994,
56-78).

153 João Freire (2003, 107) refere que nos anos 50 a Armada nunca teve navios com ca-
pacidade de acompanhar as grandes esquadras de batalha. 
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patrulhas e draga-minas para operar no mar próximo e na extensão do
triângulo estratégico português, ambas apoiadas numa pequena força
aérea de defesa do espaço aéreo luso e de cooperação terrestre e naval. 

Na prática, ao morigerar a tendência de ambos os ramos, mas princi-
palmente do Exército, para o aumento exponencial e irrealista de forças,
ao criar uma força mais equilibrada, balanceada e eficiente, a NATO con-
tribui para a integração das Forças Armadas, ao instituir-lhes um princípio
de acção comum e ao fornecer-lhes uma lógica agregadora. 

Por isso, não deixa de ser sintomático que no final deste período se ob-
serve a constituição de um comando unificado das Forças Armadas, não
ao nível do topo político, onde permaneciam os  Ministérios da Marinha
e do Exército e o ministro da Defesa Nacional (teoricamente dotado de
poderes de coordenação), além da menorizada Subsecretaria da Aero-
náutica, mas ao nível do comando operacional, com a reconstituição e
a remodelação do cargo de chefe do Estado-Maior-General das Forças
Armadas (CEMGFA). 

Em 1956, no período definido por Fernando Rosas (1994, 419) como
o das «mudanças invisíveis», era promulgada a Lei n.º 2084, de 31 de
Agosto,154 que criava a tão esperada cúpula da estrutura da nação para a
guerra. Ela garantia a absoluta hegemonia do governo no que tocava à
direcção e gestão das Forças Armadas. Na realidade, depois de afirmada
a obrigatoriedade de toda a nação colaborar na defesa nacional, prepa-
rando-a moral, técnica, administrativa e economicamente (bases I e II),
salientava-se que cabia ao governo promover, orientar e dirigir a defesa
nacional. 

Quanto à Presidência da República, esta seria mantida ao corrente, visto
que, nos casos de declaração de guerra ou armistício, o presidente teria
de estar de acordo com a Assembleia Nacional, nos termos constitucio-
nais (bases VI-VIII). Como se pode depreender, a Presidência da República
ficava com os poderes totalmente esvaziados no que se refere à definição
e à direcção da política de defesa. A sua função era puramente protoco-
lar.155 Em termos da definição da política de defesa nacional, a subordi-
nação de todos os actores ao governo era inapelável. A Lei n.º 2084 con-
firmava a total subordinação da política de defesa e das estruturas de
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154 Cf. Ministério da Guerra e Ministério do Exército, Ordens do Exército, 1.ª série (1956,
n.º 4, 157-172).

155 As cartas de Salazar a Craveiro Lopes revelam de forma exemplar a redução da Pre-
sidência da República a funções protocolares. A maior parte trata de condecorações ou
de outras funções protocolares, como as inaugurações (cf. Manuel José Homem de Mello
1983). 

04 Política de Defesa Cap. 4:Layout 1  1/25/10  11:07 AM  Page 272



O impacto da guerra e as mutações estratégico-militares (1943-1958)

defesa nacional ao presidente do Conselho de Ministros e ao Conselho
de Ministros. Era a afirmação da hegemonia de Salazar. Essa hegemonia
era igualmente visível na recomposição do CSDN. Se na Lei n.º 2051, a
participação militar fora reduzida ao CEMGFA, aos ministros da Defesa
Nacional, da Marinha e do Exército e ao subsecretário da Aeronáutica,
a Lei n.º 2084 reduzia ainda mais essa participação ao ministro da Defesa
Nacional e ao CEMGFA.156 O que levou ao aparecimento de um texto
profundamente crítico nos Anais do Clube Militar Naval, não assinado,
em que o(s) autor(es) salientava(m) que, face à possibilidade de o ministro
da Defesa Nacional poder ser civil, a representação militar ficaria reduzida
a um elemento, o CEMGFA, dificultando o relacionamento da finali-
dade política com os objectivos militares, situação tanto mais paradoxal
quanto o CSDN lidaria com questões de organização das forças militares,
do rearmamento e da condução geral das operações militares. Além de
que, sendo de tão elevada complexidade a especialização dos três ramos,
o CEMGFA, vindo de um só deles, não conseguiria abarcar a totalidade
das problemáticas que poderiam aparecer (anónimo 1956, 109-116). Não
deixa de ser relevante que a crítica surja nas páginas dos Anais do Clube
Militar Naval, visto ser a Armada o ramo que mais poderia perder com
a redução da composição do CSDN a um elemento oriundo das FA, de-
vido à maior proeminência que no regime tinha o Exército. Era uma he-
gemonia política aparente.

O CEMGFA, por seu turno, era referido como sendo secretário-geral
da Defesa Nacional e o conselheiro técnico militar do ministro da Defesa
Nacional, funções que já advinham do Decreto-Lei n.º 37 909, mas pas-
sando igualmente a superintender na execução das decisões do ministro
no que respeitava aos três ramos das Forças Armadas e a responsabilizar-
-se pela condução das operações militares.157 Esta posição hierárquica dava
um poder muito mais acrescido do que se pode pensar ao CEMGFA.
Na realidade, toda a dimensão estratégico-operacional passava pelas suas
mãos. É certo que ao nível da definição da política global de defesa e das
directrizes gerais, o CEMGFA estava subordinado ao ministro da Defesa
Nacional e ao presidente do Conselho. Mas, ao nível da prática quoti-
diana, da decisão operacional, como a própria lei afirmava, eram-lhe ou-
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156 Cf. Ministério da Guerra e Ministério do Exército, Ordens do Exército, 1.ª série (1956,
n.º 4, 161).    

157 Cf. Ministério da Guerra e Ministério do Exército, Ordens do Exército, 1.ª série (1956,
n.º 4, 163-164).
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torgadas amplas responsabilidades.158 Esta posição dava-lhe outra dinâ-
mica e reforçava o seu papel integrador dos diversos ramos das Forças
Armadas. Isto significava que, ao nível prático da estratégia da acção, na
definição teórica francesa, o CEMGFA ganhava margem de manobra.
Assim, e por paradoxal que pareça, no momento em que ao nível político
a legislação retirava todo o protagonismo ao poder militar, ao nível da
estratégia operacional o poder militar ganhava força e autonomia porque
se firmava internamente um comando unificado na pessoa do
CEMGFA.159

É também no contexto dos poderes do CEMGFA que a partir de 1956
se começaria a processar um movimento de reorganização das Forças Ar-
madas, já não com vista a enfrentar o exército e a armada soviéticos na
Europa e no Atlântico, mas as potenciais dissensões que se anteviam no
continente africano. Essa reorganização foi facilitada pelas modificações
no Conselho Superior Militar (CSM). Enquanto na Lei n.º 2051, de
1952, a composição do CSM era mais política, com a presença do pre-
sidente do Conselho de Ministros e dos ministros da Defesa Nacional,
da Marinha e do Exército e do subsecretário da Aeronáutica, além do
CEMGFA e do secretário-adjunto da Defesa Nacional,160 a Lei n.º 2084
tornava a composição do organismo muito mais militar, desaparecendo
o presidente do Conselho de Ministros, mas acrescentando os chefes de
Estado-Maior do Exército, da Armada e da Força Aérea, além dos res-
pectivos titulares das diversas pastas militares.161 Em termos práticos, o
CSM passava a agregar e a reunir a totalidade dos comandos militares
nacionais, facilitando por isso as trocas de opiniões entre os diversos
ramos e a constituição de um pensamento estratégico global e comum
para o conjunto das Forças Armadas. 

A Política de Defesa Nacional, 1919-1958

274

158 Como refere a Lei n.º 2084, em tempo de guerra «o chefe do Estado-Maior-General
das Forças Armadas responde perante o presidente do Conselho e o ministro da Defesa
Nacional pela preparação e conduta militar do conjunto de operações que são da sua
responsabilidade» (base XIX) (id., ibid., p. 165; v. também a p. 163). O CEMGFA era do-
tado de claras competências e responsabilidades no campo operacional, isto é, no campo
prático das decisões e das acções militares. A sua autonomia era consideravelmente acres-
cida, passando de facto a deter um papel de unificador da estratégia geral militar.

159 J. Medeiros Ferreira (1992a, 262) valoriza igualmente o papel do CEMGFA na au-
tonomização política das Forças Armadas a partir de 1956. Fernando Rosas (2001, 172)
segue igualmente esta opinião, salientando que a criação do Estado-Maior-General das
Forças Armadas (EMGFA) e do Conselho Superior Militar (CSM) favoreceu a autono-
mização do corpo superior militar da tutela do regime, sendo elemento essencial da pos-
sibilidade da abrilada de 1961.

160 Cf. Ordem do Exército, n.º 1, Lei n.º 2051, de 29 de Fevereiro de 1952, base III, p. 2.
161 Cf. Ordem do Exército, n.º 4, Lei n.º 2084, de 31 de Agosto de 1956, base XV, p. 162.
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A reformulação de funções e objectivos das Forças Armadas durante
os anos 50 expressava uma progressiva autonomia da força militar face
ao poder político, autonomia esta que advinha da sua mais larga inde-
pendência na dimensão organizativa e operacional-táctica gerada pela in-
tegração na NATO e que a Lei n.º 2084 induziu ainda de forma mais
ampla. Esta autonomia resultava do papel central da NATO na reorga-
nização do conjunto das Forças Armadas portuguesas, pela possibilidade
que estas tiveram de aceder a uma forma distinta de observar e compreen-
der a realidade das relações de poder global e de eficiência das forças mi-
litares. No fundo, confirmava aquilo que Salazar sempre receara e que o
levara a ser por demais cauteloso aquando das negociações militares com
a Grã-Bretanha nos anos 30: que um maior inter-relacionamento com
um poder militar exterior autonomizasse a força militar do Estado Novo
e a tornasse uma ameaça ao seu poder. Esse facto seria confirmado em
1961 e o fracasso da intentona não deve menosprezar esta evolução. Ti-
vesse a abrilada de 1961 sido um sucesso e, desde logo, o impacto da
NATO na transformação das Forças Armadas teria posteriormente sido
evidenciado e considerado fundamental para o derrube do regime.
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Salazar ascendeu à pasta da Guerra em Maio de 1936. Esta ascensão,

para a historiografia do Estado Novo, significa a afirmação do domínio
político de Salazar sobre as Forças Armadas. Sem dúvida que Salazar se
afirma a partir de 1936 como o chefe do Exército, mas essa liderança teria
um preço, o da subordinação de Salazar à modalidade de defesa militar,
de política militar e política de guerra pensadas pela fracção terrestre das
Forças Armadas, apoiada num dos teóricos dessa concepção: Santos
Costa. 

A política de defesa passaria a ser a política concebida pelo Exército,
a do exército de massas, que Salazar procurou limitar pelos custos que
implicava, mas jamais inviabilizar, precisamente porque a combinação
da liderança política e militar (do Exército) o tornava, em simultâneo, o
subordinador político e o representante supremo dos militares de terra.
Esta situação reflectia, por seu turno, o facto de não existir um único
órgão militar, mas dois, o Exército e a Armada, que não eram ramos da
mesma árvore, mas, virtualmente, forças militares independentes uma da
outra. 

Até ao 25 de Abril e à instauração da Constituição democrática, a
noção de uma entidade militar nacional deve ser relativizada. Até 1950
havia efectivamente duas entidades militares separadas em Portugal, o
Exército e a Armada, cada uma com direito a um ministério respectivo,
que representava o topo orgânico político-administrativo da entidade mi-
litar que geria. Depois de 1950, a despeito da criação do ministro da De-
fesa Nacional, com funções coordenadoras, a situação manteve-se prati-
camente sem alterações devido aos limitados poderes do novo
departamento governamental, que dependia administrativa e politica-
mente da Presidência do Conselho de Ministros. 

Em termos práticos e teóricos, apesar das contínuas afirmações de cada
ramo em prol da unidade intrínseca da força militar, não havia, na reali-
dade, unidade organizacional, nem teórico-conceptual, nem estratégica,
nem táctica das Forças Armadas. Essa unidade só se consubstanciava a
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um nível muito alto e pouco unificador da organização política do país
e ao nível simbólico nacional. As Forças Armadas dependiam do Con-
selho de Ministros e da Presidência da República. Estas duas entidades
tinham, contudo, muito pouco impacto real na definição da política de
defesa militar. A independência de cada ramo, a sua autonomia ministe-
rial, expressava-se de forma bem evidente na visão geoestratégica das duas
forças, cada uma focalizada na sua dimensão específica, a terra ou o mar,
sem ter efectivamente em conta a realidade geográfica concreta de Por-
tugal.   

Desde a sua ascensão ao Ministério das Finanças que uma das preo-
cupações fundamentais de Salazar foi a questão militar, ou seja, o retorno
das Forças Armadas aos quartéis. A partir de 1930, toda uma série de me-
didas seriam tomadas com vista à afirmação progressiva do poder político
sobre o poder militar. Por um lado, procurar-se-ia o retorno aos quartéis
pelo reforço da focalização das Forças Armadas no seu mester específico,
através de uma política de rearmamento que concentrasse a atenção dos
militares no novo material militar e aprimorasse a sua postura profissio-
nal. Por outro lado, pela reformulação da estrutura e direcção das Forças
Armadas que assegurasse e afirmasse o domínio do poder político sobre
o poder militar. A criação do CSDN, em 1935, seria o instrumento da
afirmação da subordinação da direcção militar à direcção política. 

Cabia ao CSDN a definição da política de defesa do país, mas esta di-
recção não permitia, de facto, gerir por dentro o aparelho militar, na me-
dida em que a gestão política cabia, respectivamente, a cada um dos mi-
nistérios militares. Dirigir significava apenas que as grandes orientações
da política de defesa eram emanadas do governo. Para um efectivo con-
trolo das Forças Armadas era crucial geri-las por dentro, ou seja, controlar
toda a sua estrutura interna orgânico-administrativa e estratégico-táctica,
facto que só com a ascensão de Salazar ao Ministério da Guerra foi pos-
sível, no caso do Exército.

Durante o Estado Novo, a Presidência da República esteve sob a alçada
dos militares, a despeito de Salazar ter algumas vezes posto sobre a mesa
a questão de a tornar um cargo civil. O foro militar sobre a Presidência
da República exprimia, por sua vez, o peso muito especial das Forças Ar-
madas no regime. Apesar disso, a Presidência da República teve, quando
muito, um impacto indirecto na estruturação da política de defesa. Não
se conhece opinião formulada por Carmona ou Craveiro Lopes sobre a
modalidade da defesa nacional a desenvolver. É provável que do alto das
suas magistraturas, e pour cause, se inibissem de formular uma visão pró-
pria, caso a tivessem. Não obstante, seria errado afirmar que eram alheios

A Política de Defesa Nacional, 1919-1958

278

05 Política de Defesa Conclusão:Layout 1  1/25/10  11:08 AM  Page 278



Conclusão

à política de defesa militar. De facto, ambos foram instrumentos de pres-
são essenciais para a consecussão de uma política de defesa militar ter-
restre o mais possível de acordo com a vontade geral do Exército. Em
suma, ambos funcionariam como meio de pressão da força militar para
obrigar ao cumprimento de determinados objectivos da mesma (nomea-
damente Carmona, nos anos 30, aquando dos seus discursos presiden-
ciais na abertura das legislaturas da Assembleia Nacional, jamais deixou
de ressalvar a importância da reforma militar). Isto explica também o
progressivo desfasamento entre Santos Costa e Craveiro Lopes, com este
a tornar-se um pólo aglutinador de correntes dentro do Exército cada
vez mais hostis à forma como o ministro da Defesa Nacional lidava com
a restruturação e reorganização militar da força terrestre.   

Salazar foi ministro do Exército, e não da Defesa ou das Forças Arma-
das. Esta distinção é importante para perceber a política de defesa efec-
tuada a partir de 1936. É certo que a eclosão da Guerra Civil Espanhola
nesse ano e, posteriormente, da Segunda Guerra Mundial contribuiria
inicialmente para valorizar o papel do Exército, mas por si só esse facto
não teria obrigado a uma política de defesa tão centrada na dimensão
terrestre, não fosse o facto de Salazar, na pasta da Guerra, lidar funda-
mentalmente com os altos comandos militares de terra. A pasta da Guerra
tornou-se, por antonomásia, a pasta da Defesa e a Defesa passou a signi-
ficar o Exército. Assim, a gestão política do Exército por Salazar significou
a gestão da Defesa pelo Exército e a definição de uma estratégia militar
terrestre assente num exército de massas, apenas mitigada pelos custos
financeiros, algo ainda mais facilitado pelo facto de a mobilização da
tropa ser bem mais barata do que a constituição de uma apreciável força
naval. Na formulação da política de defesa militar nacional conjugaram-
-se, assim, factores de ordem interna, como o peso político do Exército
e a gestão da pasta da Guerra por Salazar, resultante do primeiro, e de
ordem externa como a pressão continental provocada pela Guerra Civil
de Espanha e pelo triunfo germânico na primeira fase da Segunda Guerra
Mundial, que acentuou a pressão continentalizante. Apesar da constitui-
ção do bloco ibérico, a questão espanhola nunca deixou de ser um pro-
blema devido à suposta vulnerabilidade do regime de Franco, a qual
ameaçava a sobrevivência do regime português. Desta forma, esta pressão
continentalizante manteve a sua acuidade e teve como consequência a
valorização de uma política militar terrestre. 

A Armada, por via da gestão directa de Salazar sobre o Exército, e por
via dos constrangimentos financeiros, foi progressivamente posta num
limbo na consecução da política militar de defesa do país, não obstante
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a importância do império ultramarino. Com um reduzido número de
unidades navais para tão vastas necessidades operacionais, jamais teve
meios suficientes para acorrer a todas as situações, dispersando-se a ponto
de tornar risíveis as suas capacidades militares. Pelo contrário, apesar das
enormes debilidades militares, o simples facto de o Exército poder mul-
tiplicar os seus efectivos tornou-o mais credível como instrumento de
defesa de Portugal, ao ponto de mesmo a defesa insular dos Açores lhe
ter sido confiada. A partir de 1936, o reequipamento da Armada vai tor-
nar-se mais complicado pela falta de interesse e de recursos do Estado,
pela sua desvalorização como instrumento da defesa nacional, facto que
foi ajudado pela viragem continental da política militar e naval. A busca
do mais vasto exército de massas constrangeu o crescimento da Armada,
à qual passaram a ser atribuídas missões de complementaridade da defesa
terrestre, fossem de vigilância e alerta nas defesas insulares, fossem na
evacuação da soberania em caso de invasão do continente.   

A revalorização do papel da Armada vai ser efectuado nos anos
NATO. Com efeito, para os EUA e para a Grã-Bretanha, a função estra-
tégica e geoestratégica de Portugal derivava da valoração das suas posições
atlânticas e da contribuição da Armada portuguesa para a protecção das
linhas de comunicações euro-americanas (como observavam os coman-
dos dos EUA e da Grã-Bretanha, as primeiras forças portuguesas a entra-
rem em acção em caso de guerra seriam a Armada e a Aeronáutica). 
O papel do Exército era razoavelmente irrrelevante, pelo que a visão do
SHAPE foi sempre a de assignar a Portugal a contribuição de uma divisão
do Exército para a frente central, como reserva. Esta visão entrava em
conflito com a de Santos Costa e com a perspectiva dos comandos do
Exército, que consideravam uma ameaça maior a irrupção do exército
vermelho pelo Ocidente da Europa e a sua aproximação aos Pirenéus,
pelo que se impunha a criação de uma vasta força terrestre de defesa com-
posta por várias divisões e a mobilização da maior força militar terrestre
possível (expressão de uma renovada pressão continentalizante). 

Esta tensão entre visões distintas da política de defesa nacional acabaria
por fazer colidir Santos Costa e os altos comandos militares, na medida
em que uma grande maioria das chefias militares se foi progressivamente
apercebendo dos limites do projecto santoscostista face às necessidades
colossais que representava pôr em pé de guerra uma divisão moderna
mecanizada, vindo a contribuir para um lento desgaste do poder do mi-
nistro da Defesa Nacional e do Exército. 

Assim, nos anos 50, por intermédio da NATO, criou-se uma espécie
de gestão dual, a de Santos Costa e a da NATO, consubstanciada na re-
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lação de defesa interatlântica. Esta facilitou a assumpção, por parte dos
comandos das Forças Armadas, de um projecto militar mais equilibrado
entre os diversos ramos, com a preparação de uma única divisão para
apoiar a defesa da Europa central e com a criação de uma Armada orga-
nizada para a «guerras das comunicações» no oceano próximo e na defesa
das aproximações às costas europeias, feita com o auxílio da força aérea
de cooperação naval e terrestre.

A existência de duas entidades militares independentes, o Exército e a
Armada, sem um órgão que efectivamente coordenasse e orientasse uni-
ficadamente as duas, gerou uma visão geoestratégica fragmentada e um
prisma de política de defesa assaz distinto entre as duas forças militares.
Portugal é uma nação com uma geografia muito peculiar e complexa. Por
um lado, espraia-se pelo Atlântico e, por outro, a sua forma rectangular
faz com que tenha uma fronteira terrestre desproporcionada em relação
à sua dimensão espacial. A isto acresce o facto de possuir um Estado vizi-
nho muito mais forte, poderoso e ameaçador. Esta situação obrigaria a
uma política de defesa complexa que tivesse em conta esta dupla realidade.
Contudo, a independência das duas forças militares, a sua concorrência
para se apossarem de recursos efectivamente escassos, teve como conse-
quência a luta por modalidades de defesa militar e naval que raramente
tinham em conta a complexidade geográfica e geoestratégica nacional. 

Para o Exército, sem negar a importância do mar para Portugal, a de-
fesa devia concentrar-se na raia, na medida em que a Royal Navy garantia
a nossa navegação e as nossas costas, mas não a soberania continental
metropolitana. Além disso, a Grã-Bretanha dispunha já de uma vasta es-
quadra, pelo que a diferenciação portuguesa dentro da aliança se faria
não por acrescentar sempre mais alguns navios à armada britânica, mas
por fornecer numerosos soldados, ou seja, um corpo expedicionário po-
deroso, visto que os efectivos do exército britânico eram escassos.

Esta visão conservar-se-ia nos anos NATO, agora com vista à defesa
dos Piréneus e da frente central na Europa. Na lógica de Santos Costa,
Portugal devia fornecer a maior força possível à NATO, para a qual dis-
punha de homens mais do que suficientes para mobilizar cerca de 10 di-
visões, que deveriam reforçar com um corpo de exército a defesa do Sul
da França e com outro corpo de exército a defesa dos Pirenéus. Para tanto
bastaria que a NATO garantisse o seu equipamento em material de guerra
e em apoio logístico. Esta massa militar permitira dar visibilidade polí-
tico-militar a Portugal e ao seu ministro da Defesa Nacional.  

Para a Armada, pelo contrário, Portugal era uma nação de vocação
marítima, que devia concentrar-se no oceano, tal como acontecia com a
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Grã-Bretanha, e não pretender a criação de um grande exército de massas,
de qualquer modo inviável face aos nossos parcos recursos. O poder por-
tuguês advinha do mar e devia caber à Armada a fatia de leão dos recursos
nacionais dedicados à defesa. Como é lógico, a Armada aplaudia a visão
da NATO de valorizar as posições atlânticas de Portugal, que significava,
em última análise, a valoração do seu papel na política militar e naval de
defesa nacional.

A visão da Armada teve sempre algo de arcaico, assente num prisma
económico-estratégico que fora válido nos séculos XVII e XVIII, em que a
posse de colónias e o acesso a matérias-primas eram a chave do enrique-
cimento nacional. Era uma visão mahaniana, segundo a qual a trilogia
comércio-colónias-marinha continuava a ter toda a razão de ser, e  que
não tinha em consideração a revolução tecnológico-científica e o seu im-
pacto na produção industrial e na guerra. Claro que, dispondo Portugal
de vastas colónias além-mar, esse ponto de vista tinha uma audiência bas-
tante assegurada e valorizava, pelos menos teoricamente, o papel da Ar-
mada e da Marinha na política de defesa. 

No entanto, o facto de Portugal ter uma velha aliança com a Grã-Bre-
tanha enfraquecia o papel militar da Armada, visto que a ameaça oceâ-
nica era bem menor do que a terrestre, assegurado que estava o controlo
do Atlântico pela Royal Navy e pela US Navy. Acresce a isso a menor re-
levância política da Armada face ao Exército na instituição da ditadura
militar e do Estado Novo para explicar por que motivo a política de de-
fesa militar se veio progressivamente a continentalizar.

Estes pontos de vista foram facilitados pelas concepções tácticas e de
estratégia no período entre as guerras. A concepção de estratégia estava
ainda arraigada ao factor militar «puro e duro», ou seja, a Estratégia era
ainda, e fundamentalmente, a condução da acção militar, numa dimen-
são logístico-operativa de organizar, sustentar e mover as massas militares
na guerra. Em linguagem simplificada, a estratégia lidava com a batalha,
a táctica com os combates, ou seja, com a acção das pequenas unidades
militares. Esta perspectiva era reforçada por outros dois factores. Uma
concepção geopolítica estruturante, que desvalorizava a contingência e
o contexto político em prol das grandes linhas geográfico-geoestratégicas
características de Portugal e que imprimiam às estratégias navais ou ter-
restres a sua marca definitiva e de longa duração histórica: a defesa das
linhas oceânicas e do império, ou a segurança da raia, respectivamente.
E o peso do factor guerra na definição do conceito de Estratégia, que va-
lorizava a dimensão militar em detrimento de outras dimensões, concep-
ção que era então comum na Europa e nos EUA, mas que levava a que
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a noção de guerra total, implicando a mobilização total da nação, fosse
engolfada pela predominância do vector militar decorrente do paroxismo
bélico que se previa.  

Esta visão tinha efeitos diferenciados no Exército e na Armada. No
Exército facilitava a busca da massificação, da mobilização das massas
para criar numerosas divisões, acabando por levar ao desenvolvimento
de conceptualizações estratégicas desfasadas da realidade por efectiva
falta de recursos para mobilizar tão ingentes forças. Na Armada, a falta
de meios suficientes para desenvolver uma estratégia naval gerava um
desfasamento conceptual entre a dimensão política, a definição das
grandes linhas orientadoras da política naval, e a dimensão táctica, a
única possível face às reduzidas unidades navais de que se dispunha, à
falta de massa naval de manobra. É certo que se tentou por várias vezes
criar uma entidade estratégica, como a esquadra de operações ou a força
naval da metrópole, mas a real falta de meios fez com que a função
destas forças fosse mais de carácter administrativo-orgânico do que ope-
racional.

Os anos NATO vão contudo iniciar uma paulatina mudança nas con-
cepções de estratégia e de táctica, com a progressiva consciencialização
de uma dimensão não militar da acção bélica. Esta consciencialização
vai ter dois impactos no pensamento e na estruturação da força armada.
Por um lado, dinamiza a ideia da necessidade de uma maior integração
dos ramos das Forças Armadas que, a despeito das suas tradicionais riva-
lidades e suspeições, tenderão a congregar-se, em boa medida por via das
obrigações impostas pela NATO, que geram alguma unidade nas opções
desavindas do Exército e da Armada, dado a defesa da Europa continen-
tal implicar quer a participação activa da força terrestre, quer da força
naval.

Em meados da década, com a reformulação do CEMGFA e com a
reactivação do CSM, criou-se uma estrutura orgânica militar de integração
dos diversos ramos ao nível do topo das Forças Armadas que teria um
papel importante na reorganização da política de defesa e na abrilada de
1961. Por seu turno, em consequência desta reestruturação do nível supe-
rior do poder marcial e também por via de uma compreensão mais ela-
borada e política do que é a Estratégia (nomeadamente com a emergência
do conceito de Estratégia geral ou Estratégia total), a dimensão política
das questões estratégicas ganhou peso no pensamento militar, com im-
pacto, como é lógico, no questionamento de alguns dos pressupostos
sobre os quais até então assentava a política de defesa e militar do Estado
Novo. É o caso da viragem africana, em fins de 50, com o CEMGFA e
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depois ministro da Defesa Nacional, Júlio Botelho Moniz, resultante das
preocupações com a subversão em África, que impunha um quadro de
análise estratégico mais abrangente do que a acção militar directa. 

Uma das características fundamentais do pensamento estratégico por-
tuguês é o seu carácter epigonal, ou seja, o de se inserir ou buscar mime-
tizar um modelo exterior, usualmente visto como dominante ou mais so-
fisticado. Esta posição carrega consigo outro corolário, que é o de, às vezes,
por excesso mimético, se estar a tentar travar a guerra que passou. As ra-
zões para esta situação são múltiplas e vão desde a influência tradicional
de uma dada cultura exterior na cultura nacional, seja uma influência cul-
tural global, como acontecia com a francesa, ou uma cultura profissional
específica, como era o caso do impacto da tradição da armada britânica
na portuguesa, até ao atraso económico e social geral do país, que invia-
bilizava uma compreensão, principalmente em períodos de grandes mu-
tações tecnológicas, das transformações económicas e sociais e dos efeitos
destas nas formas de fazer a guerra e, por conseguinte, de pensar a Estra-
tégia. Este modelo, exterior, específico de uma dada cultura, quando trans-
posto para Portugal, acaba às vezes por não se adaptar bem às especifici-
dades da geopolítica e da geoestratégia portuguesa.

Durante muitas décadas, e até séculos, a Armada emulou a sua congé-
nere britânica. O impacto da tradição britânica é visível na definição da
política naval e da estratégia naval. Nos anos 20 e 30 a Armada optou
por uma flotilha de batalha de superfície, seguindo a tradição nelsoniana,
forte ainda na Grã-Bretanha, a despeito das imensas dificuldades em
poder dispor, de facto, de uma força naval que tornasse viável uma estra-
tégia de batalha de superfície. A divisão da frota da Armada entre uma
força de batalha de superfície metropolitana e uma força colonial de so-
berania não deve iludir-nos quanto à sua racionalidade militar. Ambas
as forças foram constituídas no pressuposto da criação de uma grande
força naval de batalha de superfície. 

Não deixa também por isso de ser sintomático que a transição de uma
força naval de batalha para uma força de salvaguarda de comunicações
e de duelo anti-submarino comece a processar-se já durante a Segunda
Guerra Mundial, ainda com meios completamente inadequados, se-
guindo a evolução da frota da Grã-Bretanha, facto que se consumou com
a entrada na NATO nos anos 50, agora já por imposição das necessidades
do Pacto do Atlântico. 

A França foi vista em 1919 como a grande vencedora da Grande
Guerra. As ilusões do triunfo esconderam durante duas décadas o pir-
rismo da vitória. Em Portugal, a cultura francesa era quase hegemónica
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e, por via da vitória de 1918 e da cultura francófila dominante, o Exército
tendeu a seguir o modelo militar que no período de entre as guerras do-
minou o pensamento militar francês, assente na nação armada, na maior
mobilização possível de efectivos, na defesa avançada na fronteira, ou
para lá dela, na Bélgica e na Holanda, nos sistemas de defesa lineares e
de frentes contínuas, cobrindo toda a linha de frente. 

Portugal procurou, de igual modo, desenvolver uma força militar ter-
restre assente na máxima mobilização de homens possível, na defesa
avançada, na fronteira, que cobrisse todo o país em caso de uma provável
agressão. Esse projecto foi inviabilizado, essencialmente, pelo atraso eco-
nómico e organizacional do país. Salazar minimizou o projecto de exér-
cito de massas, tendo em conta a austeridade financeira imposta ao Es-
tado, reduzindo o serviço militar obrigatório a um ano e três meses,
contra os dois desejados pelos teóricos militares, entre os quais Santos
Costa, Tasso de Miranda Cabral e Barros Rodrigues. Foi assim consti-
tuído, não o exército de massas maximizado, como pretendido pelos teó-
ricos militares, mas um exército de massas mitigado, que, não obstante,
foi ainda assim inalcançável.

Por fim, ressalve-se que a visão de estratégia militar operacional, em
si, não foi posta em causa pelos militares ingleses, nem por Júlio de Mo-
rais Sarmento, partilhando ambos a ideia de uma defesa linear, contínua,
e ao longo de toda a linha da frente. O que eles puseram em causa foi o
ideal de defesa avançada na fronteira (a estratégia militar geral) devido à
real falta de efectivos para assegurar a continuidade, em condições ope-
racionais credíveis, da linha defensiva, propondo uma defesa recuada que
cobrisse essencialmente Lisboa.     

O impacto da Segunda Guerra Mundial arruinou o projecto anterior
à guerra. Dele restaria apenas o ideal de mobilização maciça de efectivos
para o Exército. Com a necessidade premente de apoio da Grã-Bretanha,
as negociações militares efectuadas entre portugueses e britânicos impo-
riam um novo modelo militar terrestre, o britânico, com a aplicação da
modalidade de defesa o mais à retaguarda possível nas velhas linhas de
Torres, já defendido pela Missão Militar Inglesa em 1938 e na altura re-
cusado. Às «linhas de Torres» acrescentar-se-ia, desde 1943, o reequipa-
mento do Exército com material de guerra britânico, o que reforçaria
ainda mais a influência inglesa, a qual, contudo, seria breve. 

Não obstante, o impacto da influência britânica seria decisivo na re-
formulação da estratégia militar operacional do Exército, optando-se por
uma defesa mais móvel, assente no maciço reequipamento em material
mecânico, resultante do acordo dos Açores, que motorizou efectiva-
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mente as forças terrestres portuguesas. A nova modalidade de estratégia
militar defensiva induzida pela chegada desse novo material optou por
aplicar uma defesa expectante na região entre Abrantes-Santarém-Évora,
com uma cobertura avançada na fronteira que canalizasse a manobra de
uma possível invasão inimiga para posições onde esta pudesse ser des-
bastada e retardada para dar tempo à chegada de forças militares oriundas
da Grã-Bretanha.

Com a entrada na NATO, o modelo britânico esvai-se rapidamente
face ao peso norte-americano. De facto, toda a história do Exército por-
tuguês na NATO nos anos 50 se centra na vontade de criar uma divisão
moderna que pudesse comparticipar, em igualdade de circunstâncias,
com as outras forças militares terrestres ocidentais, na defesa do Ocidente
face à agressão soviética, divisão essa desde logo denominada, não ofi-
cialmente, TA (tipo americano). A adaptação do Exército à sua nova fun-
ção e às novas realidades é virtualmente a adaptação do modelo e dos
métodos de organização do exército dos EUA. Nesse sentido, estamos
perante uma repadronização da estrutura do Exército muito mais intensa
e forte do que as anteriores, em boa medida também porque é facilitada
pelo apoio de oficiais da NATO e dos EUA, no contexto das obrigações
militares interatlânticas. De facto, enquanto o modelo francês derivava
de uma vontade nacional de mimetizar o exército francês, sem que este
tivesse qualquer influência no processo, se a adopção do modelo britâ-
nico advinha das imperiosas necessidades da guerra, tendo sido sempre
cautelosamente desenvolvida, já a adesão ao modelo dos EUA foi bem
mais total, e mais amplamente apoiada pelo país que servia de modelo,
tendo, por conseguinte, um impacto na organização do Exército portu-
guês muito maior e mais intenso.

É, assim, plausível comparar, como também faz António Telo, o im-
pacto da NATO e dos EUA na reestruturação e modernização do Exér-
cito ao período de Wellington-Beresford (ou mesmo ao de Schomberg e
de Lippe). Mas o peso desta influência, por seu turno, denota de forma
evidente o impacto dos modelos exteriores na transformação da política
militar e das Forças Armadas em Portugal e o carácter mimético das for-
mas constituídas. O Exército modificou-se, assumindo como seu o mo-
delo de organização do US Army. 

Em suma, a política de defesa militar, dos anos 20 aos anos 50, funda-
mentou-se em diversas escolas de pensamento estratégico-militar. Essas
escolas contribuíram para a assumpção de determinadas visões da defesa
militar de Portugal. Contudo, essas conceptualizações foram, por sua
vez, condicionadas quer pela estrutura organizacional da defesa militar
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nacional, com a existência de dois ministérios independentes que cons-
tituíam o topo hierárquico e político dos dois ramos das Forças Armadas
(o Exército e a Armada), formatando visões distintas e até opostas da es-
tratégia militar de defesa a adoptar pelo país, quer pela estrutura política
(isto é, Salazar e Santos Costa), com prismas e objectivos externos e in-
ternos que, em determinadas ocasiões, entravam em conflito com a pers-
pectiva militar e naval, nomeadamente com a relação entre as disponibi-
lidades financeiras e os objectivos de mobilização demográfica nos anos
30. Igualmente, nos anos 50, a vontade de Santos Costa em multiplicar
a força mobilizável colidiu com o ideal de aprimoramento do que já fora
constituído, defendido por parte do corpo de oficiais que queriam seguir
as propostas dos técnicos da NATO e dos EUA. Saliente-se, igualmente,
que devido ao peso político do Exército, a política de defesa militar aca-
bou por ser a defendida pelo ramo terrestre, e não pelas Forças Armadas
como um todo, continentalizando-se a estratégia militar de defesa do
país. Era um sintoma e um reflexo que expressavam a complexa relação
entre o Estado Novo e as Forças Armadas. Um Estado Novo que, a des-
peito da habilidade política de Salazar, jamais deixou de pertencer às «es-
padas». 
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Anexo 1 – «Plano 45» – AHM,  (3.ª divisão, 1.ª secção, cx. 53, n.º 9)
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Anexo 2 – «Defesa dos Pirenéus» – Alberto Andrade e Silva, 
Teatro de Operações de Portugal (1950, 61)
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Anexo 3 – «Teatros de operações de Portugal» – Alberto Andrade e Silva, 
Teatro de Operações de Portugal (1950,  70)
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