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1930 – O MESTRE-ESCOLA FALA AOS MILITARES 
 
 
 Apostado em instituir um regime de preponderância civil – de que a criação da União 

Nacional, em Julho de 1930, era peça fundamental –, Salazar não esquece que terá de domar as 
Forças Armadas que haviam feito o 28 de Maio e, muito especialmente, o seu corpo de oficiais. 
Para obter o desejado “regresso dos militares a quartéis”, impõe-se algum cuidado na acção e, 
até, um certo desvelo público. A substituição gradual de oficiais que ocupam cargos políticos 
por elementos civis da confiança de Salazar proporciona alguma inquietação nas fileiras. 
 Em 30 de Dezembro de 1930, o então ministro das Finanças acompanha o general 
Domingos de Oliveira, presidente do Ministério, ao Quartel-General do Governo Militar de 
Lisboa, onde se ia proceder à condecoração do brigadeiro Daniel de Sousa, governador militar, 
com a Grã-Cruz da Ordem Militar de Cristo. Muito a propósito, estão presentes centenas de 
oficiais e a quase totalidade dos membros do governo. 

Depois de umas breves palavras de circunstância, proferidas pelo presidente do 
Ministério, Salazar toma a palavra para, uma vez mais, marcar o ritmo da cerimónia. É muito 
evidente que, embora esteja presente o chefe do governo, é o ministro das Finanças “que 
conta”. Afirma, então, que «tirando motivo da festa de hoje, entreter-vos-ei uns minutos em 
simples palestra, sobre vós próprios, digo, sobre a função, o ideal e as virtudes militares». 
Sabendo que as suas palavras podem ser vistas como quem pretende «ensinar a missa ao 
Vigário», Salazar logo acrescenta:  
 

É quase um escândalo, de ousadia que representa da minha parte, civil e mestre-escola, 
desconhecedor profundo dos regulamentos, da vida e da história militar, e ai de mim! 
sabendo apenas alguma coisa das respectivas despesas: mas o ignorante dá por vezes 
informações ao sábio, e um estranho vê claro o que o familiar não consegue descobrir.  

 
Depois, cautelosamente, contorcendo um pouco o seu discurso, acrescenta:  

 
Não afirmo que seja esse agora o caso, mas a cada um é livre reter o que ache razoável, 

desprezando o que lhe não convenha e se lhe afigure simples fruto da minha ignorância. 

 
 Feita a conveniente introdução, Salazar avança para os conceitos políticos que são o 
objectivo da sua pregação: 
 

 Se a necessidade da função militar é problema de filosofia e de ciência social, a sua 
eficiência prática é a resultante das soluções de um problema político e de um problema 
técnico. Tanto internamente como no terreno internacional, a política diz o objectivo a 
atingir; a técnica — tida em conta a limitação do esforço orçamental — dita os meios e a 
organização, para que a força militar realize os fins que se têm em vista. 

 
 Logo a seguir, é a vez de sensibilizar o auditório para a importância da eficiência, da 
organização — em suma, para aquilo que conduz ao orgulho profissional. Salazar prepara o 
terreno para a grande reforma com que deseja afastar os militares da política: 
 

 Como em todos os serviços, há também aqui, para se obter o máximo de rendimento, a 
exigência de proporções definidas entre o pessoal e o material, e numa e noutra destas 
secções, entre os vários factores que as constituem. Quando este ponto se esquece — e 
tanta vez ele tem sido esquecido em toda a administração pública — nós temos diminuído a 
utilização da função militar, nós temos abastardado essa função, a ponto de inutilizá-la e, 
seja qual for o valor pessoal de quem a exerce, ela não preenche o seu fim e é como se não 
exista. Ora diante da consciência de uma inutilidade, de uma organização de força, que é 
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não força mas desorganização e fraqueza, não há possibilidade de manter-se o orgulho da 
profissão. 

 
 Ao findar a sua prelecção, Salazar aflora então, de forma subtil, as responsabilidades 
dos militares para com a sociedade: 
 

 Para cada um de nós o patriotismo não pode desprender-se da família, do torrão natal, 
dos interesses e dos haveres, das recordações de infância, das saudades dos lugares ou das 
pessoas, dos vivos e dos mortos, das alegrias e tristezas — as pequenas ou grandes coisas 
que são nossas e constituem para cada qual, dentro da Pátria, o seu pequeno mundo. E 
tudo isto que nos prende diminui um pouco, na vida quotidiana, essa unidade augusta, esse 
todo indivisível que é a Pátria. 
 Para o soldado, porém, não há a aldeia, a região, a província, a colónia — há o território 
nacional; não há a família, os parentes, os amigos, os vizinhos — há a população que vive e 
trabalha nesse território: só há, numa palavra, a Pátria, em toda a sua extensão material, no 
conjunto dos seus sentimentos e tradições, em toda a beleza da sua formação histórica e do 
seu ideal futuro. [...] 
 Fora do são nacionalismo, fora da noção e amor da Pátria não há, pois, vida nem força 
militar: há exércitos de parada ou hordas organizadas para a pilhagem. [...] 
 As noções de Pátria, de Estado, de autoridade, de direito, de família, de propriedade, de 
diferenciação social estão em causa, e é nesse terreno que vão dar-se as maiores batalhas 

do futuro.1 

  

O biógrafo de Salazar, Franco Nogueira, fez a este texto o seguinte comentário: 
 
 Com este discurso, abstracto e místico, Oliveira Salazar suscita nos militares um 
complexo de sentimentos múltiplos. Lisonjeia-os: são os cultores do heroísmo: e as forças 
armadas simbolizam o mais alto expoente dos grandes valores e dos grandes princípios. Nas 
forças armadas se consubstanciam a bravura, a coragem, o desinteresse, o espírito de 
sacrifício, a entrega total a uma causa que transcende cada um. Depois, causa-lhes uma 
inibição: esquecer aqueles valores, ou negá-los, ou agir em contrário, é actuar contra os 
deveres mais elementares, e por essa via perder o respeito da sociedade. Finalmente, 
coloca os militares em face das suas responsabilidades: cumpre-lhes defender a Pátria dos 
seus inimigos externos e internos, identificando-se estes com os inimigos da ditadura, 
porque esta, por sua vez e no momento histórico, se identifica com os interesses supremos 
da nação no seu todo. É hábil, e de boa técnica política, e concilia em seu favor uma força 

decisiva.2  
 
 A intenção, desde muito cedo revelada, de afastar os militares da política activa 
encontra-se plenamente confirmada em declarações do próprio Salazar. Segundo Marcelo 
Caetano, por alturas da crise governamental que se seguiu às eleições presidenciais de 1958, o 
velho ditador ter-lhe-ia confessado:  
 

Levei 30 anos a desviar os militares da intervenção na política e a empurrá-los para os 
seus estudos, a sua instrução, armamento e equipamento, e não estou disposto a deixar 

que se perca todo esse esforço.3 
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