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ÚLTIMAS SEMANAS DO ESTADO NOVO 
 

 
 
 Em 5 de Março de 1974, teve lugar, em Cascais, o último grande plenário do MOFA – 
Movimento dos Oficiais das Forças Armadas, como então se designava o que viria a ser o MFA.1 
Terminada a reunião, muitos participantes haviam ficado com a sensação de que se não conseguira um 
consenso, tão alargado quanto o desejável, em torno de um programa político que servisse de base a 
uma revolta militar contra o regime. O certo é que foi com o produto da discussão então havida que a 
esmagadora maioria dos oficiais revoltosos “arrancou” na madrugada de 25 de Abril. De facto, os 
acontecimentos dos dias seguintes iriam agravar a situação no seio do MOFA, aconselhando o 
aceleramento de todo o processo. A Comissão Coordenadora ficava, assim, impossibilitada de seguir o 
planeamento faseado que se aprovara em Cascais. 
 O primeiro acontecimento ocorre a 8 de Março e traduz-se por uma acção intimidatória do 
regime: quatro oficiais da estrutura de ligação do movimento recebem ordem de transferência para 
guarnições periféricas – ilhas e Bragança.2 O facto de só um deles – Vasco Lourenço – desempenhar 
funções de difícil substituição dentro do Movimento revelava, surpreendentemente, que o grau de 
conhecimento da organização, por parte do regime, estava longe de ser perfeita. 
 O então Subsecretário do Exército, Viana de Lemos, recordaria este episódio do modo seguinte: 
 

...um elemento militar forneceu-me cópias de dois documentos do Movimento. Num deles, dava-se 

conta de que o Movimento se estava organizando por Armas e Regiões Militares e estabelecia as 

células de ligação. O documento era referido à Arma de Infantaria e à Região Militar de Coimbra. Foi a 

primeira vez que, já no início de Março, tive a consciência da extensão, embora não dos objectivos, do 

Movimento.
3 

 
 De qualquer modo, pode dizer-se que, por razões de estrita camaradagem, se gerou um momento 
de certa desorientação que levaria, inclusivamente, a que dois dos oficiais que deviam partir para as ilhas 
fossem “raptados” por umas horas, em nome do Movimento, e entregues, noite alta de 9, no Quartel-
General do Governo Militar de Lisboa, pelo capitão Pinto Soares. No dia seguinte, como seria de 
esperar, Pinto Soares e os dois outros oficiais – Vasco Lourenço e Antero Ribeiro da Silva – eram 
transferidos, sob prisão, para a Casa de Reclusão Militar, na Trafaria.  
 A partir daí, o espírito de corpo e a camaradagem iriam, em nossa opinião, desempenhar um 
papel bem importante no desenrolar dos acontecimentos. Para alguns dos oficiais envolvidos, a 
salvaguarda dos camaradas presos foi tão determinante, ou mais, do que as questões de terminologia 
política que, em Cascais, tantas hesitações haviam provocado. 
 Nos dias que se vão seguir, vêm ao de cima os sentimentos mais belicosos daqueles que acham 
ter chegado a hora da acção. Perde-se a frieza de raciocínio, esquece-se por instantes que a revolta 
carece de um programa político claro. Toda a atenção recai na preparação de um golpe militar para 
acabar com o regime. E depois? Isso, logo se veria...  
 
 Nos meios afectos à ‘situação’, a convulsão nas Forças Armadas é vista como algo que já havia 
ido demasiado longe. O presidente da República convoca Caetano, em 11 de Março, e impõe-lhe a 
exoneração de Costa Gomes e de Spínola. O chefe do governo responde que, tendo autorizado a 

                                                           
1 Ver, neste Blog, A REUNIÃO DE 5 DE MARÇO DE 1974, na Secção “Portugal Sécs. XIX e XX”. 
2  Eram todos capitães de Infantaria: Vasco Lourenço e Carlos Clemente para os Açores, Antero Ribeiro da Silva para a 
Madeira, e, o autor deste texto para Bragança. Contrariamente ao que foi publicado em diversas obras sobre o 25 de Abril, a 
minha transferência não chegou a efectivar-se. De facto, saí de Águeda (ECS) na tarde de 8 de Março, sexta-feira, com a guia 
de marcha assinada para me apresentar em Bragança (BC 3) na manhã de 11, segunda-feira. Cerca da meia-noite de 8, 
encontrando-me já na minha residência, no Porto, recebi um telefonema do quartel de Águeda a mandar-me regressar, porque 
a unidade entrara de prevenção. A partir daí, não mais me foi ordenada a marcha para o BC 3, facto que atribuo a diligências 
nesse sentido feitas pelo meu comandante, coronel Virgílio Vicente de Matos, junto do general comandante da Região Militar 
de Coimbra. 
3  VIANA DE LEMOS, Duas crises, p. 82. 
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publicação do livro, não tinha moral para aplicar qualquer castigo. Horas depois, Caetano envia ao 
Presidente a sua própria carta de demissão:  
 

 A nossa conversa desta manhã radicou-me a convicção de que não devo continuar na chefia do 

Governo. Peço, pois, a Vossa Excelência, o favor de promover a minha substituição. Sou efectivamente 

responsável por ter dito ao Ministro da Defesa que se louvasse na informação do general Costa Gomes 

para autorizar a publicação do livro do general Spínola. Pelo erro devo pagar.
4 

 
 Mas não haveria de ser assim o fim político de Marcello Caetano. Tomás recusa o pedido de 
demissão. Mas era necessário fazer qualquer coisa, com algum impacto na opinião pública, que 
desfizesse a ideia de que as Forças Armadas não apoiavam a política ultramarina do governo. Em 12 de 
Março, o ministro da Defesa, Silva Cunha, convoca uma reunião com todos os ministros e subsecretários 
das pastas militares. 
 

 Fomos, então, informados pelo Ministro da Defesa – recordaria Viana de Lemos –, que havia 

ficado assente, em condições que não percebi bem, sobretudo no aspecto de quem partira a iniciativa, 

que era necessário que os Comandos dos três Ramos se reunissem numa manifestação de apoio e 

concordância com a política ultramarina do Governo. O general Andrade e Silva [ministro do Exército] 

ainda obtemperou que não lhe parecia necessária essa manifestação política, pois esse tipo de 

manifestações não era do agrado dos militares, além do que em recentes reuniões no Ministério os 

Comandos já haviam tomado posição favorável. Eu tinha a mesma opinião, mas, perante a insistência 

que me disseram ter havido por parte do Presidente do Conselho, resolvi calar-me. 

 No entanto, o Prof. Silva e Cunha insistiu que era indispensável a reunião e que nela deveria, como 

era lógico, usar da palavra o Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas. Foi, então, chamado 

ao Gabinete o General Costa Gomes e ao ser-lhe posto o problema recusou-se abruptamente a tomar 

parte nessa reunião.
5 

 
 Costa Gomes, por seu turno, recorda este episódio nos termos seguintes: 
 

 Esta reunião durou mais de duas horas e eu, que fui, aliás, o único general presente, recusei-me 

sempre a comparecer. Todos os ministros e secretários de Estado apresentaram vários argumentos, 

mas o que mais insistiu foi o Viana de Lemos. Os outros, designadamente o Silva Cunha e o Ministro 

da Marinha, almirante Pereira Crespo, consideravam necessária a manifestação para que a guerra 

pudesse continuar. Respondi: “o problema não se resolve com a guerra, mas através de acções 

políticas”. Deixei então bem claro que não estaria presente, até porque, para além das razões 

invocadas, também estava convencido de que não contaria, para tal, com o apoio das Forças 

Armadas.
6 

 
 Mas a manifestação realizar-se-ia, mesmo sem a presença do CEMGFA e do Vice-CEMGFA. A 
14 de Março, a esmagadora maioria dos oficiais generais dos três ramos das Forças Armadas reúne-se 
em S. Bento para se solidarizar com a política ultramarina do governo e manifestar, perante Caetano, a 
fidelidade das forças sob o seu comando.7 Em nome dos oficiais presentes, fala o General Paiva 
Brandão, Chefe do Estado-Maior do Exército, na sua qualidade de Chefe de Ramo mais antigo: 
 

 As Forças Armadas não fazem política mas é seu imperioso dever, e também da nossa ética, 

cumprir a missão que nos foi determinada pelo Governo legalmente constituído. [...] 

 Num momento em que o progresso da Nação e o bem-estar dos portugueses dependem da 

protecção que lhe é dada pelas forças militares, é também oportuno dizer a Vossa Excelência que 

                                                           
4  J. FREIRE ANTUNES, Os Americanos e Portugal, Vol. I, p. 295. 
5  VIANA DE LEMOS, Idem, p. 86. 
6  MARIA MANUELA CRUZEIRO, Costa Gomes, O último Marechal, p. 206. 
7  O conjunto de participantes nesta cerimónia ficou conhecido, no léxico revolucionário da época, por “Brigada do 
Reumático”. 
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estamos unidos, firmes e cumpriremos o nosso dever — sempre e onde quer que o exija o interesse 

nacional.
8 

 
 Depois, é a vez de Caetano: 
 

 O Chefe do Governo escuta e aceita a vossa afirmação de lealdade e disciplina. A vossa afirmação 

de que as Forças Armadas não só não podem ter outra política que não seja a definida pelos poderes 

constituídos da República, como estão, e têm de estar, com essa política quando ela é a da defesa da 

integridade nacional. [...] 

 O País está seguro de que pode contar com as suas Forças Armadas. E em todos os escalões destas 

não poderão restar dúvidas acerca da atitude dos seus comandos. 

 Pois vamos então continuar, cada um na sua esfera, dentro de um pensamento comum, a trabalhar 

a bem da Nação.
9 

 
 Será a derradeira encenação do já alquebrado apoio das Forças Armadas ao regime saído do 28 
de Maio. 
  
 No dia seguinte, os generais Costa Gomes e António de Spínola, ausentes na manifestação, são 
destituídos dos cargos de Chefe e Vice-Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas. 
 Enquanto se consumam estes eventos, aborta uma planeada acção de força, inicialmente 
idealizada para a manhã do dia 14. Preparada pelo grupo de oficiais que mais pressionavam a passagem 
à acção, foi a recusa de participação da Escola Prática de Cavalaria e das Tropas Pára-quedistas – que, 
bem cedo, se aperceberam da improvisação que comandava a iniciativa – que evitou um mais que 
provável fiasco. 
 Seria, inútil, todavia, o assomo de prudência revelado a 14. Na noite de 15 para 16 de Março, a 
maior parte dos oficiais do Centro de Instrução de Operações Especiais (CIOE), em Lamego, declaram-
se em desobediência ao Comando da Região Militar do Porto, como protesto contra a demissão dos 
generais Costa Gomes e Spínola. Uma série de telefonemas entre o CIOE e elementos da Comissão 
Coordenadora fazem supor que a unidade de Lamego vai sair rumo a Lisboa. No Regimento de 
Infantaria n.º 5 (RI 5), nas Caldas da Rainha – que fora a única unidade comprometida com o golpe de 
14 que não desmobilizara as suas tropas, apesar de se ter entrado num fim-de-semana –, as notícias 
vindas do Norte incendiaram os oficiais afectos ao MOFA. Enquanto os elementos da Comissão 
Coordenadora procuravam, em vão, mobilizar outras unidades da área de Lisboa, na madrugada de 16 
sai do RI 5 uma coluna motorizada, que se põe a caminho de Lisboa. Tudo se passa sem um plano de 
operações e sem utilização das indispensáveis redes de comunicações.  
 Na mesma noite de 15 para 16 de Março, forças da GNR cercam a Academia Militar, onde 
supõem encontrar-se o comando de uma conspiração. No interior do quartel é detido o tenente-coronel 
Almeida Bruno. A PIDE/DGS, por seu turno, dando mostras de conhecer a identificação de alguns 
importantes membros do MOFA, passa à acção durante a madrugada, entrando em diversos domicílios 
ou mantendo-se no exterior de outros, em vigilância. Uma brigada da polícia política, que tentara 
prender Almeida Bruno no seu domicílio, acaba por deter, no mesmo local, o capitão Farinha Ferreira, 
que procurava, igualmente, contactar aquele oficial. Embora Viana de Lemos negue que a ordem tenha 
partido dele ou do ministro Andrade e Silva,10 a utilização da PIDE/DGS contra oficiais do Exército 
constituiu o acto final da quebra de qualquer compromisso ou lealdade entre os oficiais do MOFA e os 
seus superiores hierárquicos.  
 Para desespero dos oficiais que, em Lisboa, tentavam controlar o desenvolvimento do golpe, 
cedo verificaram que só a coluna do RI 5 se fizera à estrada. O CIOE não saíra, como se julgara estar 
iminente, e, uma das unidades vizinhas, o RI 14 (Viseu), embora tenha feito preparativos para intervir, 
também não vislumbrou condições mínimas de sucesso, acabando por desmobilizar as suas tropas. Um 

                                                           
8  Diário de Notícias de 15.03.74. 
9  Ibidem. 
10  VIANA DE LEMOS, Idem, p. 98. 
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grande aparato militar é montado pelo regime na entrada de Lisboa. Além de forças do Exército, estão 
presentes tropas da Legião Portuguesa e brigadas da PIDE/DGS armadas de pistolas-metralhadoras. 
 A cerca de 3 quilómetros de Lisboa, a coluna das Caldas é interceptada por dois oficiais do 
MOFA, majores Monge e Casanova Ferreira. Por eles são informados de que nenhuma outra unidade 
saiu do respectivo quartel e que uma força considerável os aguarda à entrada de Lisboa. Perante este 
panorama, a coluna faz meia-volta e regressa às Caldas da Rainha. Na tarde desse dia 16, após um breve 
cerco por forças aparentemente fiéis ao regime, os revoltosos entregam-se ao 2.º Comandante da Região 
Militar de Tomar, Brigadeiro Serrano. Horas mais tarde, os oficiais do Quadro Permanente envolvidos 
na revolta são levados, sob prisão, para o Regimento de Artilharia Ligeira n.º 1, em Lisboa. Alguns deles 
seriam posteriormente transferidos para a Casa de Reclusão Militar, na Trafaria, onde ficariam detidos, 
até serem libertados em 25 de Abril. 
 Consciente de que, para a grande maioria dos oficiais do Movimento, os acontecimentos com a 
coluna do RI 5 haveriam de parecer estranhos ao que se havia acordado na reunião de 5 de Março, em 
Cascais, a Comissão Coordenadora emitiu uma Circular, a 18 de Março, na qual se explicavam os 
acontecimentos e se procurava manter elevado o moral dos militares envolvidos. Chamando a atenção 
para a lamentável encenação que os chefes militares consentiram em realizar, a 14 de Março, perante 
Marcello Caetano, o documento sublinhava: 
 

 Não será ousado adiantar que aquela inqualificável manifestação foi a causa imediata dos 

acontecimentos mais recentes, que levaram alguns camaradas, generosos e abnegados, sem dúvida, 

mas excessivamente impacientes, a tentarem resolver a situação de modo imediato. Afirmamos, 

desde já, a nossa solidariedade activa para com os camaradas presos, que não nos cansaremos de 

defender seja em que circunstância for. A sua causa é a nossa, embora possamos criticar a sua 

impaciência. Todavia, a acção que desencadearam não foi inútil! Ela serviu para despertar a 

consciência de alguns que porventura ainda hesitassem. Serviu para definir com clareza os campos em 

presença, donde se tiram lições preciosas para o futuro próximo.
11 

 
 A Circular concluía com um apelo a todos os camaradas para que se mantivessem firmes em 
relação aos objectivos do Movimento. 
 Nos dias seguintes ao 16 de Março, as autoridades militares resolveram disseminar por diversas 
unidades do país alguns dos militares envolvidos nos acontecimentos: os oficiais rebeldes do CIOE e 
grande parte dos graduados milicianos do RI 5. Essa medida revelar-se-ia claramente útil para o 
Movimento que, assim, passou a contar com “militantes” em unidades onde, anteriormente, não dispunha 
de apoio suficiente. 
 Conforme atrás referimos, as prisões de camaradas e os actos de violência policial e 
administrativa, perpetrados pelas autoridades sobre membros do MOFA, tiveram o efeito de 
secundarizar as questões de natureza ideológica. Nas semanas que decorrem entre 16 de Março e 25 de 
Abril, a mobilização interior dos capitães é verdadeiramente imparável. Contrariamente à grande maioria 
das acções anti-regime tentadas pelo Exército em 48 anos de ditadura, existe entre os revoltosos uma 
grande convicção de força e a certeza de que vão participar num momento ímpar da história de Portugal. 
E querem provar que são capazes de executar uma operação militar em moldes profissionais, que apague 
a má impressão deixada pelo improviso das Caldas. 
 
 Como sentiu o regime o pequeno abalo vindo das Caldas? Segundo narra Veríssimo Serrão, dias 
depois da revolta Marcello Caetano revela-se preocupado e desiludido com a situação: 
 

 Que se pode fazer num país que ainda dispõe de energias próprias e prefere seguir a voz das 

sereias encantadas? Reina em todas as classes a demissão, a fraqueza, o aviltamento. Os militares, 

que juraram defender a pátria, andam em reuniões de fim mercenário apenas para chamar a si a 

entrega das províncias ultramarinas. A Igreja, que tinha a obrigação de esclarecer os espíritos, deixou-

se apossar de um progressismo militante que vai ao ponto de identificar Cristo e Marx. Os 

universitários, a quem cabe formar os homens de amanhã, preferem incitar os alunos à contestação 

                                                           
11  Arquivo pessoal do autor. 
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permanente. Os novos burgueses, que estão saturados de bem-estar, apostam na mudança política 

para se manterem na crista da onda. Resta o povo anónimo, que é bom e fiel, mas se deixa manobrar 

pelos palradores de ocasião que lhes dizem que nós somos os tiranos e eles os libertadores. Que 

podemos fazer para evitar a desgraça? Estamos atentos e havemos de lutar, mas precisamos acima de 

tudo que Deus nos valha.
12 

 
 Os ensinamentos do 16 de Março seriam de importância fundamental na preparação do 25 de 
Abril. Onde houvera imprudência, improvisação e incapacidade de comando e controlo, passaria a haver 
ponderação, planeamento e um superior domínio das comunicações.  
 É de salientar, também, o cuidado posto pelos revoltosos de 25 de Abril na salvaguarda do 
segredo durante os preparativos para a operação militar de derrube do regime. A surpresa obtida está 
bem patente neste relato que o Major Sanches Osório faz, relativo às primeiras horas de funcionamento 
do Posto de Comando do MFA: 
 

 ...era eu quem estava encarregado das informações. No desempenho dessas funções pude detectar 

uma conversa telefónica na qual o Governo discutia a segurança do Alm. Américo Tomás na viagem 

que deveria fazer no dia seguinte a Tomar, e a do General Andrade e Silva a Beja. No momento em 

que esta preocupação do governo foi detectada já tinha ido «para o ar» a «Grândola Vila Morena» e já 

toda a revolução estava em marcha.
13 

 
 Outro tanto reconhece Marcello Caetano quando, considerando que o episódio das Caldas não 
podia ser subestimado, sendo provável uma réplica do golpe falhado, concluía:  
 

...a revolução [...] veio efectivamente de surpresa, e conduzida dessa vez com toda a eficiência, em 25 

de Abril.
14 

 
 Quase 48 anos volvidos sobre a revolta de 28 de Maio de 1926, as Forças Armadas voltavam a 
interpretar o sentir maioritário dos Portugueses, apeando do Poder, sem resistência digna desse nome, o 
que restava de um regime que não soubera morrer com a morte política do seu fundador. A simples 
constatação da semelhança das acções militares ocorridas a 28 de Maio de 1926 e a 25 de Abril de 1974, 
justificam, a nosso ver, a tese segundo a qual o Estado Novo constituiu um longo interregno não-
democrático, cujo prazo de duração ficou condicionado, desde o seu início, à interpretação que as Forças 
Armadas fizessem do interesse nacional da sua sobrevivência. 
 
 
David Martelo – 1999 
 
 

Leitura complementar  

                                                           
12  J. VERÍSSIMO SERRÃO, Marcello Caetano, Confidências no exílio, p. 71. 
13  SANCHES OSÓRIO, O equívoco do 25 de Abril, pp. 43-44. 
14  MARCELLO CAETANO, Depoimento, p. 204. 


