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A REVOLTA DE BEJA (31/12/1961) 
 
 
 A trégua de treze anos entre as Abriladas de 1961 e de 1974 só seria quebrada 
exactamente alguns dias depois da queda de Goa. Na noite de 31 de Dezembro para 1 de Janeiro 
de 1962, ocorre outra tentativa de revolta numa unidade militar do Exército. Desta vez, coube ao 
Regimento de Infantaria n.º 3 (RI 3), em Beja, ser o cenário de mais uma daquelas tentativas de 
insurreição que deixam, para a História, fartos indícios de que, à partida, eram altamente 
improváveis as hipóteses de sucesso. 
 Segundo conta Humberto Delgado, as linhas principais do plano insurreccional articulavam-
se do modo seguinte: 
 

• Pequenos grupos de homens, munidos de armas importadas, fariam súbitos ataques a 

uma ou mais unidades militares, situadas numa posição tal que pudessem ser 

facilmente isoladas e estivessem cobertas nos flancos e à retaguarda por extensas 

barreiras naturais. [...] 

• Uma surtida relâmpago, com mais efectivos e com as armas capturadas durante os 

ataques anteriores, contra unidades vizinhas, ou contra posições defensáveis, que 

pudessem ser utilizadas para completo isolamento da zona escolhida como praça-forte 

da revolução. [...] 

• Com fins de propaganda, e para assegurar as comunicações, seriam utilizados pequenos 

aviões de treino e avionetas de turismo... [...] 

• Uma insurreição em massa nos campos secundários da acção, com assaltos contra as 

pequenas unidades da Guarda Nacional Republicana, da Guarda Fiscal e da polícia. 

Seriam assim constituídos pequenos núcleos que poderiam combinar-se regularmente 

com grupos maiores, a fim de executarem acções punitivas contra o inimigo e prejudicar 

a sua manobra. As autoridades centrais seriam derrubadas ao mesmo tempo.1 
 

 Tratava-se, portanto, de iniciar uma autêntica sublevação armada, a qual se deveria 
concluir pela conquista do poder às “autoridades centrais”. Nesta óptica, a acção conduzida por 
elementos da oposição, no RI 3, enquadra-se mal nos parâmetros de uma acção das Forças 

Armadas contra o regime do Estado Novo. A ocupação do regimento parece ter sido, assim, 
muito mais motivada pelo desejo de apropriação de um elevado número de armas ligeiras e pela 
esperança de aliciamento de alguns militares para a participação em acções de tipo insurreccional. 
 Contando com a participação de um numeroso grupo de civis, a operação foi comandada 
pelo capitão Varela Gomes. Este oficial era já, na altura, claramente conotado com a oposição ao 
regime. Nas eleições para deputados que se haviam realizado no final de 1961, Varela Gomes 
candidatara-se nas listas da oposição. Os elementos civis participantes no assalto ao RI 3 eram 
liderados por Manuel Serra. Este, por sua vez, estava ligado directamente a Humberto Delgado. O 
ex-candidato à presidência da República entrara em Portugal em 30 de Dezembro e aguardava, 
escondido, no exterior do quartel, que a acção se concluísse com êxito. 
 A introdução dos elementos revoltosos no regimento não foi difícil. Dois oficiais da 
unidade – capitão Vasconcelos Pestana e tenente Hipólito dos Santos – haviam facilitado a 
entrada dos elementos estranhos e dominado o surpreendido oficial de dia. Seguidamente, o 
capitão Varela Gomes deslocou-se aos aposentos do oficial mais graduado presente na unidade, 
major Calapez Martins. Este, entreabrindo a porta, e, apercebendo-se da anormalidade da 
situação, disparou a sua arma contra Varela Gomes, ferindo-o gravemente. 
 Alertadas as forças de segurança, seguiu-se o cerco da unidade. Ao fim da manhã de 1 de 
Janeiro, o dispositivo das forças policiais conseguia dominar a revolta. Na troca de tiros então 
havida, viria a ser mortalmente atingido o Subsecretário do Exército, tenente-coronel Jaime da 
Fonseca, que se deslocara para junto das forças sitiantes. 
                                                           
1  HUMBERTO DELGADO, Memórias, pp. 339-340. 
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 Em Nota Oficiosa publicada nos jornais de 3 de Janeiro, o governo atribuiu a acção 
directamente ao Partido Comunista. Não excluindo a possibilidade da participação de alguns 
militantes comunistas, à revelia do partido, a hipótese do empenhamento directo da organização 
do PCP nesta revolta afigura-se-nos pouco fundamentada. As referências que Álvaro Cunhal lhe 
faz em Rumo à Vitória apontam, de resto, nesse sentido. De facto, ao escalpelizar as condições 
necessárias ao triunfo de um movimento de tipo insurreccional, Cunhal conclui: 
 

  Da revolta de Beja há que colher a este respeito valiosos ensinamentos. Porque sucedeu 
que nenhum entre dezenas de soldados da guarda ao quartel se decidiu a aderir à revolta, 
apesar do discurso que lhes fez um oficial sublevado garantindo a vitória? O caso mostra todos 
os perigos de se acreditar na possibilidade de «decretar» uma insurreição sem que as 
condições para ela estejam criadas. Mostra que os militares, que não têm no seu seio uma 
organização revolucionária, se não podem dispor nem estão preparados para voltarem as 

armas contra o governo.2 
 
 O próprio Humberto Delgado parece dar razão à tese da não-implicação do Partido 
Comunista quando escreve, a propósito do golpe de Beja: 
 

  Gostaria de acentuar que, do ponto de vista da revolução, esta rebelião representou o 
fim do planeamento e da acção simbólica, em prol da acção directa. É rigorosamente verdade 
que, desde Agosto de 1931, a Oposição jamais voltara a disparar um único tiro... [...] Gostaria 
de acentuar ainda que, tanto quanto podemos ver, o Partido Comunista mudou a sua atitude, 
e chegou finalmente à conclusão de que a ditadura não será derrubada através de eleições, 

mas pelas armas e pela violência.3 
 
 No rescaldo dos múltiplos acontecimentos que, em 1961 e início de 1962, envolveram as 
Forças Armadas, o governo entende ser necessário promover a afirmação pública da unidade 
reinante nas fileiras. Tratava-se de uma encenação semelhante a outras – passadas e futuras –, 
sempre organizadas em momentos críticos da vida nacional. Para esse efeito, aproveita-se o 36.º 
aniversário do 28 de Maio [28.05.1962] para uma cerimónia de cumprimentos dos principais 
chefes militares ao Presidente do Conselho. Em nome dos oficiais presentes, o ministro do 
Exército, general Mário Silva, profere um discurso de conteúdo radical, onde está bem patente a 
sujeição das Forças Armadas ao regime político, mascaradas, na ocasião, de Forças da Ordem: 
 

  Mercê duma propaganda interna dirigida do exterior, tem-se procurado nos últimos 
tempos criar um clima de intranquilidade pública no País. [...] Pois as forças da ordem querem 
aproveitar esta data gloriosa, que marcou o início duma obra de renascimento patriótico da 
Nação, para assegurar a V. Ex.ª que se encontram unidas no mesmo ideal: manter o País na 
ordem que permita uma administração tranquila, com vista ao desenvolvimento económico e 
melhoria das condições sociais. [...] Pode V. Ex.ª contar com a lealdade de todas as forças 
militares ou militarizadas. Esta afirmação singela é bem significativa e clara. A Pátria não pode 
estar sujeita às ambições de aventureiros. Nós não queremos que o Poder caia na mão de 
desordeiros a soldo do comunismo internacional. 

 
 Seguidamente, em tom de solene advertência, o ministro do Exército conclui: 
 

  Que atentem bem nestas declarações os que, através de odiosa e torpe acção de 
propaganda, julgam ter amolecido a consciência nacional, a consciência que nós 

                                                           
2  ÁLVARO CUNHAL, Rumo à Vitória, pp. 175-176. 
3  HUMBERTO DELGADO, Idem, p. 358. Sublinhado nosso. 
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representámos em 28 de Maio de 1926 e aqui representamos hoje, com o mesmo entusiasmo 

e a mesma Fé nos sagrados destinos da Pátria.4 
 
 Como era da praxe – embora sem o entusiasmo de outrora –, seguiu-se a réplica de 
Salazar: 
 

  Desculpar-me-ão que não me demore a agradecer em nome do Governo os 
cumprimentos que me foram presentes, para me deter uns minutos a considerar dois tópicos 
das palavras aqui ouvidas — unidade das Forças Armadas e consciência nacional, a mesma 
consciência que as impeliu a tornar possível uma nova ordem de coisas em 28 de Maio de 
1926. 
  Direi primeiro que me parece não haver força armada sem unidade e esta revela-se tanto 
na simples presença como na actuação efectiva. É pela unidade que um Exército se distingue 
de um bando armado e que a sua acção, mesmo quando devastadora, pode ser no final 
construtiva, se reflecte uma disciplina e assegura ou edifica uma ordem. Mesmo reduzida ao 
mínimo do seu conteúdo possível, a unidade da força armada exige um substrato moral e na 
realidade das coisas a adesão espiritual da Pátria. Quando a Nação se apague dos espíritos 
como o primeiro valor a defender, não há soldados, não há exército, mas indivíduos que não 
sabem que fazer das suas armas. A unidade nacional é condição da unidade do Exército; por 
sua vez o Exército é o último quadrado que nas crises mais graves defende o destino e a 
consciência da Nação. — Estes conceitos explicam muita coisa da história do nosso tempo. [...] 
  Temos pois a unidade e coesão das Forças Armadas e quase seria uma traição aos mortos 
que houvesse o mais pequeno dissídio; temos a consciência da Nação firme e bem formada 
acerca deste problema fundamental. Pergunto a mim mesmo o que podem valer, em face 
deste bloco, a agitação e as lucubrações, mesmo que inspiradas do estrangeiro, dos que 

infelizmente perderam a sua alma de portugueses e não sentem já Portugal.5 
 
 De facto, até à morte política de Salazar, em 1968, não mais as Forças Armadas sairiam 
da sua trégua para com o regime do Estado Novo. Tinha razão o ditador quando afirmava que «a 
unidade nacional é condição da unidade do Exército». Para onde fosse o sentir da Nação iria, 
inexoravelmente, o sentir das Forças Armadas. 
 
 
David Martelo – 1999  
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4  Diário de Notícias de 29.05.62. 
5  SALAZAR, Discursos e Notas Políticas, Vol. VI, pp. 219-224. 


