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MILITARES EM CARGOS POLÍTICOS DURANTE O ESTADO NOVO 

 
 
 Embora fosse desejo de Salazar manter os militares afastados da política, o certo é que nunca 
deixou de ceder, neste princípio, a favor de um outro que julgava igualmente importante: era preciso 
que as Forças Armadas tivessem a ilusão de que partilhavam o poder e de que beneficiavam dele. Para 
tal, reservavam-se para os oficiais do Exército e da Armada alguns lugares de relevo na vida pública, 
com o que se favoreciam os mais fiéis. Por vezes, como adiante veremos, também se utilizavam essas 
benesses para amolecer os contestatários que se julgassem recuperáveis. 
 Entre os cargos públicos mais frequentemente atribuídos aos militares, avultam os de 
Governadores Civis dos Distritos do Continente e Ilhas e os de Governadores das Colónias. Os 
Quadros A e B permitem estabelecer um paralelo entre o desempenho dessas funções por militares, em 
dois períodos distintos: 1910-1926 e 1926-1945.   
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Governadores Civis no Continente e Ilhas1 

 
 Em ambos os casos se pode constatar, no período pós-28 de Maio, a sensível subida percentual 
de militares em funções que eram de natureza claramente política. Nalguns casos, como sucedeu 
relativamente a Lisboa, a nomeação de um Governador Civil oriundo das Forças Armadas constituiu 
uma clara opção política, relacionada com a manutenção da ordem pública. 
 De facto, nas duas primeiras décadas do Estado Novo, o lugar é ocupado sucessivamente por: 
 

• Major João Luís de Moura (11Jun26 - 21Jul37) 
• Tenente-Coronel Artur Leal Lobo da Costa (22Jul37 - 09Out44) 
• Comandante Nuno Frederico de Brion (09Out44 - 05Mar47)2 

   
 Não deixa de ser curiosa a forma como, já depois do termo da 2.ª Guerra Mundial, se pretendeu 
regulamentar a intervenção dos militares na vida política do país. Com a publicação do primeiro 
Estatuto do Oficial do Exército (Decreto-Lei 36.304, de 24 de Maio de 1947), estabeleceu-se a seguinte 
norma: 

 

                                                           
1  História do Exército Português [Coord. Gen. RAMIRES DE OLIVEIRA], Vol. IV, p. 327. 
2  Ibidem, p. 363. 
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Governadores das Colónias3 

 
Art. 43.º - O oficial do Exército está sempre pronto a cooperar na realização dos fins 
superiores do Estado e a defender os princípios fundamentais de ordem política e 
social estabelecidos na Constituição. 
 
É, porém, proibido ao oficial do Exército em serviço efectivo exercer actividades 
políticas, tomar parte em pugnas da mesma natureza, inscrever-se em agremiações de 
carácter partidário ou por qualquer forma colocar-se em dependência estranha à dos 
chefes e autoridades militares. Aos oficiais do Exército só é permitido exercer o direito 
de voto na eleição do Chefe do Estado. 

 
 Depois, no entanto, acrescentava-se o seguinte: 
 

  § único. O disposto na segunda parte do presente artigo não é aplicável: 
 

1.º Aos oficiais do Exército membros do Governo, no exercício das funções de 
governador civil de distrito ou no desempenho de cargos de administração provincial 
ou municipal; 
 
2.º Aos oficiais do Exército investidos nas funções de Deputado à Assembleia Nacional 
ou de Procurador à Câmara Corporativa; 
 
3.º Aos oficiais autorizados a apresentar a sua candidatura a Deputados à Assembleia 
Nacional. 

 
 Dito de outro modo, só era proibido aos militares fazer política fora do regime do Estado Novo. 
 

Com a entrada em vigor da nova Constituição, o regime institucionaliza igualmente a Censura à 
imprensa, e, de um modo geral, a todas as formas de comunicação. Embora existisse desde Junho de 
1926, não fora, até esta altura, objecto de criação oficial. É, portanto, em Abril de 1933 que o Decreto-
Lei 22.469 regulamenta a existência de uma Censura prévia à informação, que se destinava a «impedir 
a perversão da opinião pública na sua função de força social» e que deveria ser exercida «de forma a 
defendê-la de todos os factores que a desorientem contra a verdade, a justiça, a moral, a boa 
administração e o bem comum e a evitar que sejam atacados os princípios fundamentais da organização 
da sociedade».  
                                                           
3  Ibidem, p. 329. 
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 Em Junho seguinte, era criada a Direcção-Geral dos Serviços de Censura, a qual ficava na 
dependência do ministério do Interior. Articulava-se em três núcleos regionais sediados em Lisboa, 
Porto e Coimbra, dos quais dependiam as vinte e duas delegações espalhadas pelo Continente, Açores e 
Madeira. 
 Nesta estrutura repressiva, marcavam presença diversos oficiais das Forças Armadas — 
normalmente na situação de reserva ou reforma — que, deste modo, materializavam uma ligação, de 
duplo sentido, entre o Estado Novo e os militares: estes asseguravam que os inimigos do regime não 
pudessem utilizar a imprensa para subverter a ordem estabelecida; aquele, por seu turno, retribuía essa 
fidelidade com a atribuição, aos militares, de uma função cuja remuneração servia para reforçar os 
magros soldos ou pensões percebidos pelos oficiais. 
 Não sendo, por certo, a vertente decisiva do suporte do regime por parte das Forças Armadas, a 
participação dos militares na estrutura dos Serviços de Censura será, porventura, aquela em que a 
identificação ideológica entre as duas partes se presumia mais forte. 
 
 
David Martelo – 1999 
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