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1934/35 – A UNIÃO NACIONAL E O REGRESSO A QUARTÉIS 
  
 
 A realização do 1.º Congresso da União Nacional — 26 a 28 de Maio de 1934 — seria um 
momento propício para Salazar consolidar a sua cruzada de conquista do poder. Nesta tarefa, está 
sempre presente o desejo de recolocar o Exército na plena subordinação ao poder político civil.  
 É por essa altura que se inicia o relacionamento privilegiado entre Salazar e um obscuro 
capitão, de seu nome Fernando dos Santos Costa. Pertencendo à geração dos “Cadetes de Sidónio”, 
Santos Costa tem ideias claras quanto à necessidade de o Exército ser profundamente remodelado — 
na sua organização, e, sobretudo, na mentalidade herdada do período republicano. Toma a iniciativa 
de se corresponder directamente com Salazar, denunciando conspirações e revelando o estado de 
espírito reinante nas fileiras. Aproveita o Congresso da União Nacional para se fazer notado com a 
apresentação de uma comunicação sobre a organização do Exército. 
 Nessa comunicação, Santos Costa apontava, sem rodeios, as debilidades do Ramo: 
 

 ...possuímos uma força armada terrestre, sem finalidade, porque muitas das regras que hão-de regular 
o seu objectivo, o seu emprego, estão por definir. 
 É preciso falar claro. 
 É necessário dar a conhecer à Nação o que os próprios estrangeiros não ignoram. 

 
 O nosso Exército não está, presentemente, em condições de satisfazer às três missões essenciais 
para que um organismo militar é criado: instruir, mobilizar, cobrir. 
 Faltam-lhe os meios materiais — os armamentos — sem os quais a instrução militar de soldado é uma 
fantasia e a cobertura é impossível.1 

 
 Mais adiante, Santos Costa critica abertamente a utilização do Exército na manutenção da 
ordem pública — mal sabendo o esclarecido capitão como se iria contradizer alguns anos mais tarde: 
 

 ...é necessário ainda distrair o Exército da preocupação constante da ordem pública. 
 A participação na manutenção da ordem pública não é, propriamente, uma das condições do problema 
da organização militar; não se organiza um Exército para uma função que pertence, essencialmente, às 
forças policiais. 
 Todos os governos devem, a todo o preço, evitar comprometer o Exército em conflitos civis, sobretudo 
em conflitos de natureza política. Não é na manutenção da ordem civil que o Exército deve intervir. Ele é 
a reserva suprema da ordem e da segurança do Estado e apenas deve ser empregado quando estas estão 
ameaçadas por uma tentativa de subversão armada.2 

 
 O discurso de abertura do Congresso serve a Salazar para assumir, sem rodeios, a defesa do 
regime ditatorial. Essa defesa ia mesmo ao ponto de lhe reconhecer um carácter definitivo e não — 
conforme entendiam muitos dos republicanos que se haviam empenhado no 28 de Maio — qualquer 
situação de interregno que desembocaria na restauração do parlamentarismo: 
 

 É certo que a desordem económica do Mundo e as dificuldades daí derivadas facilitaram o advento das 
Ditaduras, mas enganar-nos-íamos vendo na sua génese apenas o mal-estar económico e não aspirações 
mais profundas de transformações políticas, como nos enganaríamos considerando as várias Ditaduras 
como tréguas necessárias à resolução de certos problemas e não experiências com larguíssimas 
influências nos regimes futuros. 
 As Ditaduras não me parecem ser hoje parêntesis dum regime, mas elas próprias um regime, senão 
perfeitamente constituído, um regime em formação. Terão inteiramente perdido o seu tempo os que 
voltarem atrás, assim como talvez também o percam os que nelas supuseram encontrar a suma sabedoria 
política.3 

    
                                                           
1  COSTA, Fernando S., Algumas considerações relativas à organização do Exército, in «I Congresso da União 
Nacional», Vol. III, pp. 148-149. 
2  Ibidem, p. 157. 
3  SALAZAR, Discursos e Notas Políticas, Vol. I, p. 350. 
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 Na sessão de encerramento do Congresso, Salazar julga ser chegado o momento oportuno 
para estabelecer doutrina sobre o futuro das Forças Armadas: 
 

 Apelou a Nação para o Exército no momento em que ele era já a única força com alguma coesão que 
poderia opor-se à desagregação geral. O Exército cumpriu. Desde então, em oito anos, desinteressada, 
patrioticamente, tem continuado a cumprir, tem continuado a vencer. Dia e noite, pela sua vigilância, o 
Governo trabalha, e o País tem podido trabalhar e podido gozar o seu descanso, tão descuidado e, por 
vezes, tão egoísta, como se a ele próprio não competisse algum esforço para aliviar tão pesado encargo. 
Está chegado o momento em que somos obrigados a dar ao Exército outras e mais altas 

preocupações; está, por isso, chegado o momento em que vós começareis a sentir que é muito pesada a 
vossa tarefa e gravíssimas as vossas responsabilidades.4 

 
 Deste modo, Salazar mandava recolher o Exército aos quartéis, e, dirigindo-se à nova classe 
política — a União Nacional —, fazia-lhe notar que se procedia a uma transferência de 
responsabilidades. Mas não só: com essa medida, era também a questão da legitimidade 

revolucionária que se pretendia liquidar.  
 

Em Outubro de 1934, agitam-se de novo os meios militares. Salazar responsabiliza o ministro 
da Guerra, Luís Alberto Oliveira, pelo clima de crispação existente nas Forças Armadas. É chegado o 
momento de insistir com Carmona para que se processe a sua substituição. O presidente não vê 
modos de recusar e Salazar avança para uma pequena remodelação governamental. Para a pasta da 
Guerra é nomeado o coronel Passos e Sousa, o qual, no desempenho de iguais funções, se destacara 
na repressão das revoltas de Fevereiro de 1927. 
 O ano de 1934 conclui-se com a realização das primeiras eleições para a Assembleia 
Nacional. Em Janeiro seguinte, iniciam-se os trabalhos das duas Câmaras previstas na Constituição 
de 1933. É significativo recordar que enquanto para a presidência da Assembleia Nacional é eleito o 
deputado José Alberto dos Reis, na Câmara Corporativa a eleição para a sua presidência vai recair 
num militar — o general Eduardo Marques. Era manifesta a intenção de fazer crer às Forças 
Armadas que o novo regime constitucional não representava o fim da influência política dos obreiros 
do 28 de Maio. 
 Com essa preocupação em mente — mas já com a ideia de que se tornava imperativo intervir 
directamente no seio dos corpos militares — Salazar afirma, em entrevista, ao jornal francês Petit 

Parisien: 
 

 Foi ele [o Exército] que implantou este regime. É ele que deve continuar a sustentá-lo. Julgo-o mesmo 
a base indispensável para a construção do Estado Novo. Simplesmente o que eu desejaria é que o espírito 
político se não sobrepusesse ao espírito militar; que certos métodos burocráticos devidos à guerra e à 
política que se lhe seguiu cedessem o lugar à verdadeira fórmula, que é dar um sentido à sua existência e 
inculcar-lhe o amor-próprio de classe. 

 
 Repare o leitor como Salazar se preocupava com a questão do amor-próprio de classe entre 
os militares, o que só podia ser entendido como verificação da ausência do mesmo, resultante do 
desvio das atenções para a actividade política. Depois, Salazar rematava a questão para o jornal 
parisiense com um claro aviso às Forças Armadas: 
 

 Se eu não me tivesse visto forçado a ocupar-me da nova Constituição, que há muitos meses se tornou a 
minha preocupação essencial, teria sobraçado as pastas da defesa nacional, que deviam estar reunidas sob 
a mesma mão.5 

 
 Em 27 de Abril de 1935, aproveitando a presença em Lisboa de grande número de oficiais de 
unidades da província — devido à cerimónia do compromisso do Chefe do Estado, ocorrida a 26 —, 
Salazar oferece aos militares, num salão da Câmara Municipal, um «Porto de Honra». É o pretexto 
para um longo discurso, no qual o chefe do Governo procura esbater as tensões dos últimos tempos. 
                                                           
4  Idem, Vol. I, pp. 362-363. (Sublinhado nosso) 
5  Transcrição da entrevista tal como foi publicada no Diário de Notícias de 03.01.35. Sublinhado nosso. 
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 Depois de recordar o caminho percorrido desde Maio de 1926 e de ter apontado alguns dos 
problemas mais actuais da sua governação, Salazar volta a aflorar, com subtileza e indisfarçável 
prudência, a questão da missão primordial das Forças Armadas e o seu afastamento da política: 
 

 Todas estas coisas e outras de menor importância a que me não referi devem ser afastadas do nosso e 
do vosso caminho, primeiro porque são impostas pela boa razão, depois porque é preciso nos permitam 
emancipar o Exército de secundárias preocupações para se aplicar ao que é essencialmente a sua razão de 
ser e possa ser imposto pelas circunstâncias da política internacional.6 

 
 Se parece certo que a maior parte da oficialidade se vai convertendo à filosofia política do 
ditador, subsistem, no entanto, pequenos grupos que se não conformam com a feição autoritária do 
regime. Logo em 10 de Setembro de 1935, uma tentativa revolucionária contra a ditadura, liderada 
pelo comandante Mendes Norton, é rapidamente sufocada pela polícia, não chegando a haver 
alterações da ordem pública. Mas o ambiente é de incerteza e de apreensão. Salazar resolve intervir, 
através de uma nota oficiosa publicada nos jornais de 20 de Setembro, na qual procura pôr em 
dúvida, de uma forma algo soez, o idealismo dos conspiradores: 
 

 Um dia que o interesse público o exija faltar-se-á à caridade no necessário e há-de expor-se, caso por 
caso e com os nomes, a situação económica, social ou jurídica dos egrégios conspiradores: este não pode 
dentro das leis existentes obter a promoção desejada, aquele está envolvido em processo que corre seus 
termos nos tribunais comuns, aqueloutro tem responsabilidades graves apuradas em sindicâncias ou 
inquéritos, um quarto endividou-se e está sendo executado, um quinto não foi feliz em pretensões 
apresentadas ao poder, um sexto... enfim todos, como se verá.7 

 
 Depois, ciente das objecções que muitos apoiantes iniciais do 28 de Maio colocavam à 
institucionalização da Ditadura, Salazar ataca com o máximo de clareza a questão política e a 
reformulação da componente militar da revolução: 
 

 O terceiro conflito é sobre a constitucionalização da Revolução nacional, o que trouxe naturalmente 
consigo ser deslocado o eixo das forças políticas da situação. Eu entendo que a Constituição Política, longe 
de tirar à Revolução a sua força criadora, visto possuir elasticidade suficiente para acompanhar a 
evolução das circunstâncias e as modificações profundas da vida portuguesa, é a maior garantia de se 
consolidarem e de frutificarem os princípios fundamentais do sistema. Outros porém quereriam que a 
Ditadura continuasse um pouco oscilante e incerta, mesmo com risco de lhe alterarem as grandes 
directrizes simples substituições das pessoas do Governo. 
 É certo que o ordenamento da vida do Estado, através do estatuto constitucional, importava de si 
mesmo a criação de órgãos independentes do Governo, a intervenção directa do País nalguns actos e a 
constituição de força política estranha ao Exército. A acção deste ou dos seus membros na marcha 

governativa seria assim diminuída. 
 Foi esta consequência, além de forçosa, intencional? Com franqueza absoluta respondo eu que tal 
consequência foi prevista como inevitável e obedeceu a um alto pensamento de governo.8 

 
 Seguidamente, Salazar recorda o papel desempenhado pelo Exército nos primeiros tempos da 
revolução: 
 

 O Exército obedeceu a verdadeiro imperativo nacional, fazendo o 28 de Maio e criando com esse 
movimento as condições de governo estável e sã administração que nos faltavam. Nenhuma força 
organizada tínhamos no País que pudesse fazer sem sangue e sustentar com firmeza a Revolução que 
àquele se deve. Poderia ter sido um fracasso, mas não foi: o desenrolar dos factos posteriores não só 
confirmou que o Exército foi o intérprete da vontade nacional, como o tornou credor do reconhecimento 
de todos os portugueses. Sem a sua intervenção nada do que se fez podia ter sido feito. 
 Realizado o movimento, o Exército tomou sobre si, por deficiência de outros elementos, encargos e 
responsabilidades de governo e muitos dos seus membros tiveram parte importante na administração do 

                                                           
6  SALAZAR, Discursos e Notas Políticas, Vol. II, p. 37. 
7  Ibidem, pp. 66-67. 
8  Ibidem, pp. 74-75. Sublinhado nosso. 
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País. Na Presidência da República, nos mais altos corpos do Estado, nos governos, na administração 
política, nas autarquias locais, os militares têm desde então prestado serviços que em muitos casos se 
devem considerar relevantes, mas prestaram-nos a título pessoal, não como representantes do Exército: 
salvo nos primeiros momentos em que o Governo aparece emanado da força revolucionária e em que se 
verifica a intervenção directa do Exército, este não podia ser responsabilizado pela marcha da coisa 
pública, nem pela constituição dos governos, nem pelo exercício da autoridade. Não é de facto essa a sua 
função; e provas daríamos de ignorarmos para que o temos, se supuséssemos ser ele internamente uma 
força política ou mesmo a força política por excelência. O Exército existe para manutenção da ordem e 
defesa da integridade da Pátria; é, como tal, elemento dominante de política externa, e esta consideração 
domina outros aspectos do problema.9 

 
 Feito o prefácio pedagógico, é chegado o momento de tirar as inerentes conclusões, pondo em 
destaque a conveniência de um assumido sentido de profissionalização: 
  

 De dedução em dedução a necessidade do Exército considerado elemento da política externa e colonial 
aparece como exigência essencial da nossa Revolução; e o que se pergunta é se a sua reorganização e 
prestígio são compatíveis com a intervenção directa na política interna, ou se pelo contrário não convém 
ao interesse nacional, desde que está assegurada a continuidade da Revolução, libertá-lo e libertar o 
mais possível os seus membros de preocupações que não sejam as da preparação moral e técnica em 

ordem à defesa da Pátria. Ora a experiência demonstra que aquela é prejudicada pelo exercício 
demorado das funções civis, em que se podem prestar esplêndidos serviços, mas onde a ciência e o 
espírito militar não podem em regra conservar-se ou desenvolver-se. 
 É certo que não tenho — nunca quis ter — nenhuma milícia ou força armada com que no caso de revolta 
ou de oposição violenta possa apoiar este pensamento governativo, e por isso ele não vale nada, se o 
Exército o não perfilha: no domínio dos factos ou da força material o Exército pode mesmo impor, se 

quiser, outra directriz. Mas eu falo a homens razoáveis, conscientes da sua responsabilidade e do 
interesse nacional, que não agem por capricho ou vaidade mas impelidos por motivos desinteressados e 
patrióticos, e falo convicto da minha razão. Entretanto sou por ela levado a não tomar como 
representação do Exército português e legítima expressão da sua vontade as manifestações em contrário 
de alguns oficiais, por mais valorosos e graduados que sejam.10 

 
 É de novo a táctica do tudo ou nada. Se o Exército não quiser, que imponha outro rumo à 
revolução. Se concorda, terá de obedecer. Não é, ainda, a vitória total sobre o aparelho militar. Não o 
será jamais, de resto. Mas os apoios a Salazar continuam a crescer, e, sobretudo, aumentam os que 
desistem de se envolver em aventuras de êxito problemático. 
 Parece perfeitamente claro que Salazar se sente agastado — e perturbado na sua acção 
política — pelas constantes conspirações que se vão sucedendo. Não temendo cair a votos, sabe que 
pode soçobrar manu militari. É esta presciência que conduz o seu espírito e condiciona a sua política. 
Seria, todavia, faltar à verdade histórica, se reduzíssemos a política militar subsequente unicamente a 
esta questão. Muitos chefes militares teriam plena consciência das imensas vulnerabilidades de um 
Exército que, desde o final da 1.ª Guerra Mundial, deixara de ser uma força de dissuasão externa para 
se dedicar à intriga política e ao golpismo permanente. O apelo ao profissionalismo deve grande 
parte do seu sucesso ao facto de ir ao encontro de uma necessidade bem real. Sobretudo, devido aos 
pouco tranquilizadores sinais que a situação internacional, na Europa e na Ásia, já então vinha 
anunciando. 
 
 
David Martelo – 1999/2018 

                                                           
9  Ibidem, pp. 75-76. 
10  Ibidem, pp. 77-78. Sublinhados nossos. 


