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ANTECEDENTES DA REVOLTA DE 28 DE MAIO DE 1926 

 
1.ª PARTE 

 
 
 
 A entrada de Portugal na Grande Guerra vai comprometer, em grande parte, a 
constituição do Exército Miliciano para que apontara a reorganização de 1911. Consagrou-se, 
assim, um sistema misto – também designado por semipermanente – o qual, conjugando um 
quadro permanente de oficiais e sargentos com um significativo volume de quadros milicianos, 
chegaria até aos nossos dias. 
 Dois aspectos marcantes da filosofia republicana, no tocante ao modelo de Forças 
Armadas, merecem ser aqui postos em relevo: em primeiro lugar, a circunstância de a lei não 
proibir aos militares do quadro permanente a sua filiação em partidos políticos, com a 
consequente elevada percentagem de oficiais que assumiram funções nos sucessivos governos 
(Quadro A); em segundo lugar, a milicianização das instituições militares, procurando garantir 
uma plena identificação entre estas e a população.  
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Ministros militares nos 46 ministérios da I República1 
  
 A partidarização dos militares – como a experiência abundantemente comprovaria – 
contribuiria decisivamente para a destruição da coesão das Forças Armadas, acabando por 
gerar no seu seio a natural reacção corporativa de sinal oposto. Quanto à milicianização – que 
deveria contrabalançar a tendência dos militares para o elitismo – é doutrina ainda hoje 
perfilhada por todos aqueles que vêem na adopção de um modelo profissional para as Forças 
Armadas uma séria ameaça para os regimes democráticos. Já tivemos oportunidade de duvidar 
desta teoria que, como é sabido, nos não livrou do 28 de Maio.2 O que parece incontroverso é 
que a milicianização das Forças Armadas facilita, naturalmente, a entrada nos quartéis da 
instabilidade social que venha a gerar-se no seu exterior. Não nos custa a admitir, 
consequentemente, que as sucessivas revoltas militares ocorridas durante a 1ª República – com 
a excepção do 18 de Abril de 1925 – e todas as que ocorrem depois do 28 de Maio até, 
                                                           
1  Fonte: MARIA CARRILHO, Forças Armadas e mudança política em Portugal no século XX, p. 275. 
2  DAVID MARTELO, O Exército Português na fronteira do Futuro, Publicações Europa-América (1997). 
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digamos, 1935, tenham em boa parte a ver com essa escola republicana de ligação entre civis e 
militares. 
 O que se converte em fonte de perigosa instabilidade é o facto, inevitável, de se 
verificarem diferentes entendimentos, nos civis, como nos militares, sobre o que seja o 
interesse nacional. Daqui resulta o risco de elementos das Forças Armadas se envolverem com 
grupos políticos civis, deixando aquelas de actuar como um bloco. Foi, afinal, o que se 
verificou na maior parte das revoltas militares que antecederam o 28 de Maio. 
 
 A primeira tentativa séria para alterar o rumo normal do sistema democrático ocorre em 
Janeiro de 1915. Não é, ainda, uma revolta típica, com a sublevação de tropas. O Movimento 

das Espadas – assim ficou conhecida a acção de alguns oficiais – foi mais do tipo 
‘pronunciamento militar’, isto é, consumou-se através de uma manifestação colectiva de 
protesto, em que várias dezenas de oficiais fizeram a entrega das suas espadas ao Presidente 
Manuel de Arriaga. Este, receoso de que a crise subisse de tom, destituiu o governo do 
democrático Vítor Hugo de Azevedo Coutinho e nomeou presidente do ministério o seu amigo 
General Pimenta de Castro.  
 O novo governo – no qual, das nove pastas, sete eram ocupadas por militares – devia 
procurar a pacificação da vida política e organizar novas eleições. Tratava-se, sem dúvida, de 
uma tentativa de recuo na política lançada pela revolução de 5 de Outubro de 1910. Disso é 
prova evidente o facto de ter cessado a animosidade contra os monárquicos e a Igreja. 
Entretanto, a postura ditatorial do novo ministério, em vez de concorrer para a desejada 
acalmia, extremou os ânimos de grande parte das forças políticas afectas à República e, claro, 
de uma parte importante das próprias Forças Armadas. 
 Em 14 de Maio do mesmo ano de 1915, eclode em Lisboa uma sangrenta revolta que 
põe fim ao governo de Pimenta de Castro. É protagonizada por importantes efectivos da 
Armada e do Exército, secundados por civis armados enquadrados pela Maçonaria e por uma 
espécie de milícia afecta à Carbonária e ao Partido Democrático – a «Formiga Branca». Esta 
operação conjugada, de elementos das Forças Armadas e milícias civis, caracteriza um período 
de intervenção no qual a Instituição Militar não é ainda capaz de actuar autonomamente. Falta-
lhe a indispensável unidade de comando e um claro objectivo político. 
 A constituição do Corpo Expedicionário Português (CEP) que vai combater em França 
e o seu deslocamento para a frente de combate vão produzir uma viragem significativa no 
posicionamento dos militares relativamente ao poder político. Depois do pouco expressivo 
movimento de revolta liderado por Machado dos Santos (13 de Dezembro de 1916), o final de 
1917 – já com o CEP nas trincheiras e com os efeitos do esforço de guerra a fazerem notar-se 
no pior sentido – parece ser a altura propícia para a tomada do poder pela via do golpe militar. 
A 5 de Dezembro, Sidónio Pais consegue mobilizar boa parte das unidades da guarnição de 
Lisboa para uma revolta que se dizia ser contra a guerra e a demagogia do Partido 
Democrático. Entre os mais entusiastas apoiantes da revolta encontram-se os cadetes da Escola 

de Guerra,3 facto que se iria revelar de extrema importância nos desenvolvimentos 
subsequentes, como adiante veremos. 
 Uma vez triunfante, parece claro que o projecto político de Sidónio se apoia, 
preferencialmente, em elementos monárquicos, nos conservadores do Partido Unionista e em 
grupos de militantes católicos.   
 É inegável que Sidónio gozava de grande popularidade. Cultivava, perante o povo, uma 
imagem fortemente atraente que era devida, em grande parte, ao seu reconhecido encanto 
pessoal. Para reforçar essa componente elegante do seu desempenho como Presidente, Sidónio 
apostava na realização de recepções e desfiles militares que, pelo seu brilho, arrebatassem os 
corações dos portugueses. No fundo, era uma forma de estabelecer o contraste com a 
austeridade e modéstia pública dos republicanos clássicos e recordar, como num sonho cor-de-

                                                           
3  Era assim que se designava, então, a actual Academia Militar. 
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rosa, as manifestações de poder das monarquias. Por alguma razão Fernando Pessoa lhe 
haveria de chamar Presidente-Rei.  
 Assassinado poucos dias depois de ter completado um ano no poder, Sidónio Pais 
representaria a primeira tentativa séria para inflectir o rumo do regime republicano para a área 
dos sistemas autoritários. Estes, todavia, não dispensam a figura do chefe carismático. Estava 
sinalizado, todavia, o caminho para uma solução autoritária que não tardaria muitos anos. 
 Ainda antes do assassinato de Sidónio Pais, tinham sido constituídas Juntas Militares no 
Norte e Sul do país, as quais se propunham defender Portugal da subversão. Ao mesmo tempo, 
declaravam o seu apoio ao Presidente. Todavia, o objectivo principal era preparar a restauração 
do regime monárquico, deposto em Outubro de 1910, aproveitando a instabilidade e a onda de 
descontentamento que o regime republicano parecia incapaz de travar. 
 
 A restauração da Monarquia no Norte (19 de Janeiro a 13 de Fevereiro de 1919) 
constitui o episódio seguinte da desagregação da República. Se não é, ainda, um claro 
levantamento da maioria do Exército, conta, pelo menos, com um significativo apoio de muitas 
unidades militares do Norte do país.  
 A principal consequência desta sucessão de eventos é a perda de confiança da 
República – melhor dizendo, do Partido Democrático – nas suas Forças Armadas. Não é de 
estranhar, portanto, que o governo passe a olhar a Guarda Nacional Republicana (GNR) como 
principal garantia da estabilidade das instituições democráticas. Por Decreto de 10 de Maio de 
1919, a GNR passa a dispor de artilharia e metralhadoras pesadas nas suas unidades de 
intervenção. Nos tempos conturbados que então se viviam, o resultado lógico do 
fortalecimento militar da GNR não poderia ser outro que não fosse o aumentar o seu peso 
político, «fazendo e desfazendo ministérios ou, pelo menos, carecendo de ser ouvida em cada 
crise ministerial».4 O regime saído da revolução de 28 de Maio de 1926 encarregar-se-ia de 
afastar a GNR dos centros de decisão política, transformando-a, sobretudo, numa força policial 
das áreas rurais do país. 
 Contemporaneamente [Maio de 1919], dá-se o regresso da maior parte dos militares que 
combatera em França. Enquanto as praças são desmobilizadas e lançadas na vida civil, os 
militares do Quadro Permanente e grande parte dos oficiais milicianos regressam às unidades 
espalhadas pelo país. Sem uma estrutura militar capaz de absorver o elevado número de 
oficiais no activo, a presença dos mesmos nas unidades revelava-se penosa e nociva para o 
moral do Exército.  
 

Os oficiais apareciam [nos quartéis] às onze da manhã e alguns nunca saíam de 

uma sala onde passavam o tempo a jogar ao gamão e às damas.
5 

  
Sebastião José da Costa, por seu turno, avançava com uma visão mais política do 

mesmo problema quando, ao findar o ano de 1922, escrevia: 
 

O Exército, se pode repudiar com pundonor o labéu de inútil que certos 

moralistas [...] lhe querem lançar, deve confessar em consciência, que o pessoal das 

corporações militares foi aumentado, com a recente guerra, além das nossas 

necessidades na paz — e da capacidade tributária do País. [...] Dessa inflação das 

fileiras são os próprios militares as maiores vítimas: os vencimentos neste momento 

percebidos pelos oficiais são por volta de um quinto dos de 1913 e ridículos em relação 

aos que auferem, nas profissões liberais, no comércio, nas finanças e na indústria, 

indivíduos com uma posição do mesmo nível: a Marinha está há quatro anos com as 

suas promoções paralisadas.
6
 

                                                           
4  A.H. OLIVEIRA MARQUES, História de Portugal, Vol. II, p. 281. 
5  HUMBERTO DELGADO, Memórias, p. 48. 
6  SEBASTIÃO JOSÉ DA COSTA, O Exército construtor, in «Seara Nova» - nº 17, 01-10-1922, p. 75. 
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 O número excessivo de oficiais, resultante das necessidades criadas pela guerra, 
constituirá um complexo problema que a República jamais logrará solucionar. Mesmo o 
Estado Novo só lhe encontraria uma saída – ainda assim imperfeita – por alturas da 
reorganização de 1937. 
  
 Uma vez regressadas a Portugal as unidades expedicionárias que haviam sido enviadas 
para França e para as colónias de África, as Forças Armadas – especialmente no que ao 
Exército diz respeito – debatiam-se com sérios problemas estruturais, cuja solução não era de 
execução fácil para um país em permanente estado de crise: 
 

� Organização inadequada aos modernos conceitos de guerra; 
� Armamento e equipamento deficiente e heterogéneo, em grande parte constituído 

por sobras dos campos de batalha da Flandres e de África; 
� Quadros Permanentes largamente excedidos (Quadros B e C), situação agravada, só 

no Exército, pelo elevado número de oficiais milicianos que «foram ficando»; 
� Legislação desordenada e confusa; 
� Graves deficiências logísticas geradoras de situações que não salvaguardavam um 

mínimo da dignidade do cidadão-soldado – especialmente no tocante a alojamento, 
alimentação e fardamento –, com reflexos negativos na qualidade da instrução. 

 
 O então Tenente Jorge Botelho Moniz7 dá-nos um exemplo elucidativo das dificuldades 
logísticas sentidas nas unidades: 
 

  Por falta de fardamentos, já vi dar instrução aos recrutas à paisana. E como a 

princípio cada praça tem direito apenas a um fardamento de cotim, vi muitas vezes os 

homens de cama, ou metidos nas casernas em ceroulas... enquanto o fato lavado não 

secava.
8 

 
QUADRO B 

 

1911 1915 1920 1925

0

1000

2000

3000

4000

5000

Existências

Quadro aprovado

 
 

Oficiais do Quadro Permanente do Exército (1911-1925)9 
 

                                                           
7 Não confundir com o seu irmão Júlio Botelho Moniz, futuro ministro do Interior e da Defesa. 
8  JORGE BOTELHO MONIZ, O 18 de Abril, p. 36. 
9  Fonte: MARIA CARRILHO, Forças Armadas e mudança política em Portugal no século XX, p. 270. 



5 
 

 
QUADRO C 

 

1911 1916 1920 1925

0

200

400

600

800

1000

Existências

Quadro aprovado

 
 

Oficiais do Quadro Permanente da Armada (1911-1925)10 
 

 A este quadro organizativo importava juntar, em 1926 – como, mais tarde, em 1974 –, 
dois importantes elementos de natureza humana: 
 

� Quadros militares com grande experiência de combate – logo, habituados a correr 
riscos; 

� Detenção de uma certa autoridade moral por parte dos que se haviam batido pela 
Pátria. 

 
 Não surpreenderá, portanto, que, sobretudo a partir de 1918, o número de ministros 
oficiais do Exército e da Marinha tenha aumentado substancialmente. Até ao 28 de Maio, doze 
dos vinte e seis Ministérios iriam ser presididos por oficiais das Forças Armadas — quase 
todos eles, porém, de curta ou mesmo curtíssima duração. Para a concretização desta tendência 
convergiam dois tipos de interesses: as forças políticas civis apelavam para a colaboração 
directa dos militares, esperando, com essa medida, aumentar a sua abalada autoridade; os 
militares, por seu turno, profissionalmente frustrados com a carência de meios colocados à sua 
disposição, buscavam na actividade política uma compensação para a humilhante condição 
social em que se encontravam. 
 Quando este modelo promíscuo se revelou incapaz de inverter a situação de descalabro 
em que a República se atolou a seguir ao final da Grande Guerra, o Exército acabou por 
associar a desordem social e política, que se desenrolava para lá dos muros dos quartéis, à sua 
própria decadência interna. Avizinhava-se, assim, o fim da intervenção de «militares» ao lado 
de Partidos e o princípio da acção da Instituição Militar como Corporação autónoma. 
  
 
 
David Martelo - 1999 
 

                                                           
10  Ibidem, p. 270. 
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Leitura complementar  


