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A GUERRA CIVIL DE ESPANHA E A REVOLTA DOS MARINHEIROS DE 1936 

  

  

A 18 de Julho de 1936, ocorre o levantamento militar contra o governo republicano 

espanhol e inicia-se a guerra civil no país vizinho. Embora usando de algumas cautelas e 

dissimulações, a posição portuguesa vai ser, desde o início do conflito, de apoio às forças 

nacionalistas lideradas pelo General Francisco Franco. Salazar teve, na ocasião, perfeita 

consciência da importância da geografia na política e que, portanto, a plena afirmação do 

regime instituído pela Constituição de 1933 muito dependeria do tipo de vizinhança política 

oferecida pela Espanha. A ideologia nacionalista, preponderante nas hostes franquistas, parecia 

ser a melhor garantia de um entendimento de mútua conveniência. 

 Assim, a nível interno, a radicalização anticomunista é prontamente posta em marcha. 

Uma vasta mobilização nacionalista culmina, a 28 de Agosto de 1936, com um grande comício 

em Lisboa, no Campo Pequeno. Nesta reunião, Jorge Botelho Moniz profere um discurso 

preparatório da apresentação de uma moção destinada a propor ao governo a formação de uma 

«Legião Cívica»: 

 
 Organizemo-nos, pois. Mas organizemo-nos esquecendo divisões de crenças ou de 

pessoas, rivalidades ou ambições.  

 Constituamos uma grande legião de voluntários, apta para o combate pela ideia e pela 

espada — uma grande legião, disciplinada e forte, enquadrada por chefes combativos, 

constituída por homens desinteressados, instruída militarmente e educada socialmente.   

 Nas horas críticas e gloriosas em que o Exército se bate — há muitos portugueses civis 

que anseiam acompanhá-lo. 

 O Exército, que é a expressão mais pura e mais sã do povo, o Exército tem sido o guarda 

vigilante da tranquilidade pátria.   

 Mas os nacionalistas civis são homens e são portugueses que sentem o sangue bem 

rubro e bem quente a pulsar-lhes nas artérias — querem mostrar praticamente ao Exército 

que estão com ele, que desejam fazer parte dele nas horas em que a vitória se decide não 

pela boca fluente dos oradores mas pela bocarra negra e gritante dos canhões.   

 Por isso os nacionalistas portugueses pedem ao Governo e pedem ao Exército: 

 — Deixai-nos ser soldados na guerra, a nós que já somos soldados na paz. Concedei-nos a 

honra de combater a vosso lado. Queremos também arriscar as nossas vidas. Queremos 

também dar o nosso sangue, na defesa da causa sagrada que se chama Pátria e Família. O 

Exército defende o que é nosso. Portanto temos que estar com ele. 

 Podemos acaso deixá-lo só, podemos acaso ficar comodamente abrigados quando outros 

se batem pelo bem comum? Além disso o Exército não se acha em toda a parte. Há milhares 

de povoações sem guarnição. Será nessas, especialmente, que haverá que instalar a defesa. 

 Vai começar a guerra santa, a guerra de todos os instantes. Vai começar a cruzada 

heróica para a qual chamamos os portugueses. (...) 

 Organizemo-nos, pois. Constituamos a força de choque das primeiras linhas e a força dos 

flancos e da retaguarda que actuará na paz e actuará na guerra. 

 Nós, nacionalistas, somos legião e somos portugueses. Constituamos a «Legião 

Portuguesa», a legião onde só entram «portugueses», mas que fica aberta a todos os 

portugueses, leais, disciplinados, dignos e honrados, que aceitam como lema «Pela Família, 

pela Pátria, pela Civilização Lusitana». 

 Será uma legião de nacionalistas: Portanto combaterá o comunismo e todos os demais 

inimigos do progresso nacional sob todas as suas formas, em todas as suas causas e 

consequências, com toda a energia, sem descanso e sem temor.
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 Estava, assim, montado o cenário propício à criação de uma organização paramilitar 

que, em boa verdade, se transformaria numa autêntica milícia do regime, embora mantendo 

ligações à estrutura militar convencional, como adiante veremos. 

 O receio de que a ideologia da Frente Popular atravessasse a fronteira portuguesa não 

era totalmente infundado. Em fins de Agosto de 1936, o governo português envia alguns 

navios da Armada a portos espanhóis para recolha de cidadãos portugueses e brasileiros que 

quisessem abandonar o país em guerra. A permanência das unidades navais portuguesas em 

portos espanhóis dominados pelos republicanos permitiu que se estabelecessem contactos, de 

cariz revolucionário, com alguns dos seus tripulantes. Assim, já depois do seu regresso a 

Lisboa, duas das unidades navais empenhadas nessa missão — o aviso de 1.ª classe Afonso de 

Albuquerque e o contratorpedeiro Dão — insubordinam-se na madrugada de 8 de Setembro. 

Uma vez presos os oficiais, os dois navios preparam-se para sair a barra do Tejo para se 

juntarem à esquadra republicana espanhola. Alertado o governo, o dispositivo militar baseado 

nas duas margens do rio prepara-se para intervir. Quando os navios revoltosos iniciam o 

movimento rumo à barra do Tejo, a artilharia de Almada e do Alto do Duque, às ordens do 

governo, abre fogo sem contemplações. Os navios amotinados, severamente atingidos, acabam 

por render-se às autoridades navais. 

 

 
 

 Esta acção aparece num contexto marcadamente diverso de outras sublevações contra o 

Estado Novo. Por um lado, não há intenção de, no imediato, conquistar o poder. Por outro lado, 

esta tentativa de desvio dos dois navios era comandada por uma Organização Revolucionária 

da Armada, claramente dominada pelo Partido Comunista Português. Nessa medida, portanto, 

deve ser considerada mais como episódio de uma insurreição mais vasta do que inserida no 

espírito putschista que, anos mais tarde, faria o seu percurso no interior das Forças Armadas. 

 A 10 de Setembro, era publicada uma nota oficiosa do chefe do Governo, na qual é 

perceptível a determinação de reprimir, implacavelmente, os que se colocarem fora da 

obediência ao poder instituído: 

 
 Duas coisas deve a força armada ter sempre presentes: a primeira é que o espírito está 

na base da sua organização e da sua vida. Podem não concordar todos com a orientação 

política ou certas medidas administrativas; mas se a honra e a Nação desaparecerem da 

formação moral e intelectual do soldado, o Exército fica sem regra e sem finalidade. Quem é 

contra a Nação não pode ser militar. 
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 A segunda é que de toda a transigência ou descuido nesta educação ou depuração serão 

as primeiras vítimas os chefes, porque ou sucumbem ao cumprimento dos seus deveres ou, 

pela inelutável força das sanções, sofrem os efeitos da sua condescendência e fraqueza.
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A “inelutável força das sanções”, no caso dos marinheiros revoltosos, materializou-se na 

sua deportação para a ilha de Santiago, em Cabo Verde, onde iriam ‘inaugurar’ o tristemente 

célebre campo do Tarrafal. Alguns dos oficiais dos navios revoltosos seriam responsabilizados 

disciplinarmente pelo não-controlo da situação e punidos com a reforma compulsiva. 
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