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 A guerra tinha-se arrastado por vários anos e qualquer oficial ou diplomata clarividente 
constatava que o vacilante regime fascista não seria capaz de a levar a um desfecho vitorioso. Além 
disso, as desesperadas medidas adoptadas pelo governo para substituir as perdas de oficiais 
ameaçavam deteriorar ainda mais o estatuto social do tradicional corpo de oficiais. 
 Apesar disso, a maior parte dos generais tinham sido suficientemente corrompidos pelo 
regime para tomarem qualquer atitude. Aos oficiais de patentes mais baixas tinha sido deixada a 
tarefa de derrubar o regime, antes que fosse demasiado tarde para obter uma paz honrosa e antes das 
perdas se tornarem insuportáveis. 
 Não estamos, neste texto, a falar da revolução de 25 de Abril de 1974 (como alguns leitores 
portugueses terão julgado), mas acerca do golpe de Estado tentado por partes dos Exército Alemão 
em 20 de Julho de 1944, há justamente 75 anos. Ainda assim, as semelhanças são suficientemente 
claras para que a comparação mereça ser feita. Podemos mesmo interrogar-nos se os 
contemporâneos da revolução de 1974 (afinal de contas, estava prestes a assinalar-se o 30.º 
aniversário do golpe bombista de Julho de 1944!) se aperceberam do paralelismo das duas 
situações. 
 Os motivos para a conspiração do atentado bombista de 20 de Julho de 1944 e do sucessivo 
golpe de Estado incluíam uma guerra cujo controlo se esgotara. Hitler tinha-a iniciado, mas, por 
fim, o ataque à União Soviética, em 1941, havia estendido demasiadamente os recursos alemães. 
Toda a estrutura do Comando Supremo alemão estava concebida para que Hitler mantivesse o 
controlo, mediante a dissipação de responsabilidades pelos vários escalões em situação difícil. Os 
crimes cometidos, tanto pelas tropas SS como pelo próprio Exército, tinham, para usar a expressão 
de um dos conspiradores, “feito de nós todos seus cúmplices”. Além disso, Hitler também não havia 
indicado quando e como pretendia terminar a guerra – os crimes horrendos tinham tornado certo 
que os Aliados não quereriam negociar com nenhum governo alemão, sendo bem mais provável que 
exigissem uma rendição incondicional. 
 Havia, também, outras razões: no equilíbrio de poder no interior do Terceiro Reich, o 
Exército estava cada vez mais em posição de desvantagem relativamente aos outros detentores de 
poder, nomeadamente no caso do chefe das SS, Heinrich Himmler. Se a guerra tivesse de terminar 
de forma semelhante à da 1.ª Guerra Mundial, com uma espécie de guerra civil, não tardaria a 
verificar-se que o Exército seria incapaz de fazer frente às formações nazis. Todas estas 
circunstâncias impeliram a agir os oficiais do grupo liderado pelo coronel conde Stauffenberg, isto 
é, a tentar eliminar Hitler e, seguidamente, a derrubar o regime e, por fim, a fazer a paz. 
 Tal como o movimento de 1974, a tentativa de 1944 foi levada a cabo por oficiais jovens – 
talvez não tanto na patente de capitão, mas sobretudo coronéis e majores que haviam compreendido 
que a guerra se tornara insustentável e não se oferecia qualquer perspectiva viável de paz. 
 Quando da criação do Exército da Alemanha Ocidental (a Bundeswehr), depois de 1955, foi 
propositadamente incluída nas suas tradições a resistência militar. Muitos oficiais aliados 
mostraram dificuldade em compreender esta decisão – não tinham os conspiradores desobedecido a 
ordens, tentado derrubar o governo legítimo, e tudo isso durante uma guerra de vida ou de morte? 
Talvez seja por isso que a comparação com os acontecimentos de 20 de Julho de 1944 não tenha 
ocorrido a muitos comentadores. Hans-Adolf Jacobsen era professor de ciência política na 
Universidade de Bona, muito versado em questões de segurança nacional e membro do conselho 
consultivo do Ministério da Defesa em questões de liderança nas Forças Armadas. Durante a 2.ª 
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Guerra Mundial, tinha servido no Exército como tenente. No início da década de 1960, publicara 
um pequeno livro acerca do movimento de resistência, e, nos seus vastos trabalhos sobre a 2.ª 
Guerra Mundial, sempre dedicara algum espaço a esse tema. Dez anos mais tarde, Hans-Adolf 
Jacobsen haveria de publicar a mais importante fonte para a história da resistência, os relatórios que 
a Gestapo elaborava, para Hitler, sobre os seus progressos na investigação da conspiração 
(Spiegelbild einer Verschwörung. Die Opposition gegen Hitler und der Staatsstreich vom 20. Juli 

1944. Geheime Dokumente aus dem ehe-maligen Reichssicherheitshauptamt, ed. by Hans-Adolf 
Jacobsen, 2 vols., Stuttgart 1984 – infelizmente ainda não disponível em língua inglesa). Em 1974, 
editou Portugal e o Futuro, do general António de Spínola, mas não expressou uma só palavra 
sobre semelhanças entre os dois acontecimentos. 
 Caberia a Adelbert Weinstein, correspondente de Defesa do Frankfurter Allgemeine 

Zeitung, referir-se ao golpe de Estado dos oficiais portugueses como uma “revolta de consciência”, 
percebendo-se, pela escolha das palavras, que vira as semelhanças (Adelbert Weinstein, Portugals 

Putsch gegen den Krieg. Die Streitkräfte fürchteten einen Verfall ihres Ansehens, in: Frankfurter 
Allgemeine Zeitung, 27.4.1974, p. 10), enfatizando, particularmente, que a guerra em África (que 
descrevia como “suja”) tinha constituído uma motivação importante para os jovens capitães. 
 Todos os outros comentadores preferiram ver o desenvolvimento da revolução portuguesa 
de forma crítica, temendo que os comunistas tomassem o poder em Lisboa, o que poderia pôr em 
risco a defesa da NATO e o investimento de defesa alemão em Portugal (Abele, Christiane: Kein 

kleines Land. Die Kolonialfrage in Portugal 1961-1974, Göttingen 2017). 
 Na Alemanha, a evocação do golpe de 20 de Julho de 1944 só ganhou verdadeira expressão 
quando o primeiro Presidente Federal, Theodor Heusse, falou em honra da conspiração, em 1954. 
Essa atitude, no entanto, tinha sido grandemente devida ao fracasso do levantamento popular de 
1953, em Berlim-Leste. Por outras palavras, a memória do golpe antinazi estava a ser utilizada para 
reforçar o “antitotalitarismo”, isto é, os sentimentos anticomunistas. A República Democrática 
Alemã, na sua ideologia marxista, identificava-se com a tradição da classe trabalhadora e, em 
particular, com os movimentos de resistência comunistas; tinha mais que fazer do que preocupar-se 
com grupos de “burgueses” ou “feudalistas”, como eram os oficiais do golpe de 20 de Julho. 
Inversamente, nas primeiras décadas da sua existência, a República Federal, de inspiração liberal-
democrática, desprezou esses movimentos de resistência da classe trabalhadora e centrou a sua 
própria tradição em grupos nacional-conservadores. Compará-los com os oficiais portugueses que 
abriram o cenário do seu país, possuindo um governo com participação comunista. não se ajustava 
ao propósito de unir os alemães em torno da sua democracia parlamentar. 
 No Estado Novo, pouca história alemã era ensinada, e, o que quer que incluísse, não 
privilegiava a revolta dos oficiais alemães contra o seu regime fascista. Mesmo que tivesse sido de 
outro modo, o movimento revolucionário de 25 de Abril de 1974 nunca reivindicaria a sua acção 
como inspirada por alguns oficiais alemães conservadores, 30 anos antes. 
 Para concluir: as semelhanças entre os dois acontecimentos foram várias e a comparação 
entre eles podiam bem produzir frutuosos resultados. Todavia, ao tempo do golpe de Estado 
português, ninguém estava interessado em traçar esses paralelismos, por variadas razões. Como 
sempre, o uso da história é devido, em grande parte, a factores políticos. 
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