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PORTUGAL AMORDAÇADO 

MÁRIO SOARES E O APOIO DAS FORÇAS ARMADAS – POR OMISSÃO – AO REGIME 

DO ESTADO NOVO 

 
 
 O regime de censura que vigorou durante toda a vigência do Estado Novo não permitiu a 
publicação de muitas obras que abordassem, de forma livre, a situação política portuguesa. Desta 
circunstância se ressente, naturalmente, a bibliografia capaz de nos transmitir o que pensavam os 
Portugueses a respeito do comportamento político das Forças Armadas, nomeadamente aqueles que 
se encontravam mais activamente empenhados no derrube do regime. 
 Assim, julgamos atingir boa parte do nosso objectivo privilegiando as referências a dois 
livros cuja autoria é garantidamente anterior à data do fim do regime. Há poucas semanas, 
publicámos neste Blog um artigo a propósito de Rumo à Vitória, de Álvaro Cunhal, a que demos o 
título de RUMO À VITÓRIA – O PCP E O PAPEL DAS FORÇAS ARMADAS NA LUTA 
CONTRA A DITADURA. Hoje, é a vez de abordarmos as perspectivas do fundador do Partido 
Socialista, Mário Soares, reflectida na sua obra Portugal Amordaçado. Neste caso, não faria sentido 
que o título deste artigo sugerisse que trataríamos da posição do Partido Socialista, porquanto, à data 
da sua publicação (1972), o PS ainda não tinha existência formal. 
 
 O livro de Mário Soares é, compreensivelmente, muito diferente de Rumo à Vitória. 
Contrariamente a este, Portugal Amordaçado é escrito como livro de grande divulgação e não como 
relatório interno de um partido político na clandestinidade. Há, pois, que ter em conta esta diferença 
de origem que condiciona todo o texto de Soares. 
 No que toca à apreciação da situação nas Forças Armadas – e, possivelmente, em outras áreas 
sucederá outro tanto – é notória a retracção do autor, quando comparada com as extensas referências 
constantes no relatório de Cunhal. Esta retracção resultará, certamente, da conjugação de dois 
factores: por um lado, o de não pretender assumir-se como agitador das instituições militares; por 
outro lado, porque não deveria possuir muita informação válida sobre o ambiente nas casernas, por 
falta da conveniente rede de informação. 
 Apesar de tudo, Mário Soares não passa ao largo da questão, revelando uma apurada 
sensibilidade para as questões militares, algo distante da imagem paisana – que não antimilitar – por 
vezes patenteada, anos mais tarde, no desempenho de cargos públicos. 
 Em primeiro lugar, reportando-se ao início de 1964, o líder socialista analisa o pensamento 
das diversas correntes da oposição no tocante a outras formas de luta, para além das permitidas pelo 
governo: 
 

 A vaga de exilados políticos tinha então aumentado consideravelmente e era opinião 
generalizada a certos sectores de que as formas de luta legal, contra o regime, estavam mais ou 
menos esgotadas, pelo que o único caminho de luta política que restava era o da organização da 
revolução, feita por forma radical e a partir do exterior. Cuba e Argélia representavam 
experiências que serviam de modelo a muitos antifascistas sinceros. [...] 
 Esta concepção, a meu juízo inadequada ao caso português (Portugal, país europeu, parece-me 
condenado a seguir, na sua evolução política, os esquemas europeus!), provocou largas 

controvérsias teóricas entre os diversos sectores antifascistas.1 
 
 Soares recusava, portanto, a modalidade do levantamento popular e qualquer forma de luta 
armada de tipo civil. Omitia – certamente por opção política – a hipótese de uma intervenção armada 
das próprias Forças Armadas. Mas não ignorava a importância destas na política nacional. Chamando 
a atenção para o facto de todos os regimes resultarem de um determinado equilíbrio de forças, das 
quais uma delas é o que designa por clã militar, Soares afirma: 
 
                                                           
1  MÁRIO SOARES, Portugal Amordaçado, p. 331. 
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 ...no seu conjunto, as Forças Armadas apoiam o regime quase só por omissão. Isto é: na justa 
medida em que nada fazem para o destruir. Não já assim as altas patentes, que quase devem os 
seus postos aos favores governamentais. Nos últimos anos, contudo, tem-se desenhado uma 
evolução sensível nas Forças Armadas, por efeito da guerra colonial. Como corporação, pode 
afirmar-se que ganharam com a guerra uma relevância nacional que não tinham, abrindo-se-lhes, 
por outro lado, possibilidades que antes não conheciam de rápidas promoções. Apesar de tudo, 
persiste um certo descontentamento latente, contra o regime, em vários sectores militares. Mas a 
sua polarização é extremamente difícil, entre outras razões, por causa das sucessivas 
transferências a que estão sujeitos os quadros médios. [pp. 581-582] 

 
 Depois, embarca na tese que pretende justificar o prolongamento da guerra com os benefícios 
materiais para os militares, mas logo faz a hábil ressalva que o seu extraordinário faro político 
aconselha: 
 

 É verdade que a guerra colonial, além de prestígio, trouxe aos militares regalias importantes e 
consideráveis vantagens materiais. Mas, ao mesmo tempo, começa a verificar-se um cansaço — 
que é agravado pela falta de perspectivas de êxito a curto ou a longo prazo. 
 Note-se que as Forças Armadas nunca actuaram como corpo homogéneo durante a era 
salazarista. Ao contrário do que sucedeu em Espanha, o ditador português, sendo um civil, 
manifestou sempre uma grande prevenção em relação ao Exército — observando com extrema 
desconfiança e zelosamente o prestígio crescente de qualquer patente superior... Com o 
desenvolvimento da guerra colonial essa desconfiança tornou-se patológica. É por isso que nas 
Forças Armadas há raras figuras com efectivo peso político ou prestígio nacional. Salazar explorou 
sempre as naturais rivalidades inter-armas e serviu-se sempre de medíocres ou de débeis para os 
impor nos mais altos postos. [p. 582] 

 
 Reportando-se, seguidamente, à situação criada pela morte política de Salazar, no Verão de 
1968, Soares conclui com inegável lucidez: 
 

 No momento da crise de sucessão, as Forças Armadas não estavam pois em condições de fazer 
valer a sua vontade ao Presidente da República. Nem porventura teriam ainda formulado um 
pensamento próprio e homogéneo. A continuação da guerra e o período politicamente inseguro 
que se seguiu à substituição de Salazar — abriu-lhes contudo caminho para poderem vir a ser 
eventualmente um dos factores decisivos na política nacional, no próximo futuro. [p. 582] 

 
 Tratava-se de uma afirmação suficientemente vaga para não poder ser desfeiteada pelo 
desenvolvimento futuro da política portuguesa. Mas era, também, uma forma habilidosa de abordar a 
questão, sem correr o risco de ser acusado de instigar as Forças Armadas à intervenção na vida 
política – e, todavia, era essa hipótese que, provavelmente, ocorreria à maioria dos portugueses que o 
lessem. 
 
David Martelo – Fevereiro de 2017 
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