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SALAZAR E O INÍCIO DA GUERRA FRIA 
 
 

A campanha para a reeleição de Carmona dá a Salazar a oportunidade para um extenso 
depoimento político. É, de facto, a 7 de Janeiro de 1949, durante a conferência da União Nacional 
que inaugura a campanha eleitoral, que o chefe do Governo revela, pela primeira vez publicamente, 
preocupações quanto ao futuro das colónias de África: 

 
O comunismo soviético, multiforme na sua identidade doutrinal, perfilha o nacionalismo na Ásia 
e o internacionalismo na Europa. Os vastos movimentos que no Extremo Oriente irrompem em 
altas labaredas podem atribuir-se a causas diversas, e certamente as têm na sua eclosão, mas 
encontram na Rússia, por sistema, simpatia, auxílio, protecção. Se ali triunfa, não tardará muito 
que deite o fogo à África. 

 
 Mais adiante, Salazar estabelece, uma vez mais, a doutrina para o futuro, fixando como 
unicamente válida a sua própria concepção de patriotismo: 
 

Este doce país que é Portugal — pequeno na Europa, grande e dilatado nos outros continentes, 
como árvore que, alimentando-se da seiva lusitana, espalhasse longos ramos a sóis diferentes e à 
sua sombra abrigasse as populações mais diversas, todas igualmente portuguesas —, este 
pequeno país não pode, no 9.º século da sua história, duvidar da sua realidade de nação. Esta 
realidade, em que englobamos a independência, a unidade orgânica e a missão civilizadora, é um 
pressuposto ou ponto de partida e foge a toda a discussão. E daqui este corolário: quem não é 
patriota não pode ser considerado português. Gostaria de saber se da Oposição o problema pode 

ser definido em iguais termos.1 
 
 A doze anos de distância do início da luta armada nas colónias de África, Salazar evidencia 
já o radicalismo e a intolerância que irão colocar os destinos do regime na directa dependência do 
problema colonial. 
 

Enquanto no campo civil é patente o esvaziamento do entusiasmo criado pelo MUD, na 
sequência da vitória dos Aliados na 2.ª Guerra Mundial, nas fileiras das Forças Armadas cresce o 
desencanto pela acção do governo. A acção de Santos Costa — considerada por muitos militares 
como prepotente — serve de ‘ponte’ para o ruir da imagem de Salazar. 
 Na mesma época, face ao poderio militar da União Soviética, os governos americano e 
britânico abordam o governo português sobre a intenção de se constituir, com a participação de 
Portugal, uma aliança defensiva que abarque o Atlântico Norte, mas com a exclusão da Espanha. 
Esta imposição não deixa de causar algumas perplexidades, dados os compromissos existentes entre 
os dois países ibéricos. Mas a circunstância de a aliança, a concretizar-se, se destinar a fazer frente à 
ameaça do comunismo internacional, tornava o empreendimento aliciante aos olhos de Salazar. 
Também comportava riscos, é certo, designadamente as alusões que o texto do tratado fazia à Carta 

das Nações Unidas e à profissão de fé nos regimes democráticos. Anteviam-se dificuldades 
relativamente aos territórios ultramarinos e ao regime do Estado Novo.  
 É verdade que, quanto à questão da democraticidade do regime português, não houvera 
qualquer evolução que lhe conferisse uma imagem mais liberal. Se a Grã-Bretanha e os EUA 
tinham feito a Portugal o pedido de adesão, era porque estavam dispostos a perdoar os desvios 
ditatoriais do Estado Novo, a troco da possibilidade de utilização das estratégicas posições 
portuguesas no Atlântico. E esse perdão, a nível interno, iria surgir como um soberbo trunfo de 
Salazar perante a oposição democrática. Assim, a 4 de Abril de 1949, o ministro dos Negócios 
Estrangeiros, Caeiro da Matta, subscreve, por Portugal, o Pacto do Atlântico, do qual vai nascer a 
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respectiva organização político-militar designada por Organização do Tratado do Atlântico Norte 
(OTAN).2 
 A adesão de Portugal à OTAN, não pondo termo à validade da aliança britânica, transfere 
grande parte do seu significado para a nova potência marítima — os Estados Unidos. No âmbito 
exclusivo da velha aliança, permanecem, contudo, as garantias no respeitante aos territórios 
ultramarinos portugueses. Pelo menos em teoria. 
 Uma vez finda a 2.ª Guerra Mundial, o interesse dos EUA pelas bases dos Açores 
mantivera-se sempre na primeira linha das relações luso-americanas. Do lado português, foram 
sendo concedidas autorizações temporárias de trânsito pelas bases, mas recusava-se qualquer acordo 
que não corporizasse um compromisso bilateral de defesa, com inclusão dos territórios 

ultramarinos. Era, no fundo, o retorno à política de aliança com a potência naval dominante, 
política essa seguida, desde a Restauração, através do reforço da aliança inglesa. Embora a sua 
política externa da época não questionasse, ainda, a presença de Portugal no Ultramar, a América 
não aceita essa cláusula, pelo que as negociações se prolongam num impasse. Esta negativa da parte 
dos EUA, conjugada com a decisão britânica de se desfazer do seu Império, estabelecia para 
Portugal — no que respeitava aos seus territórios ultramarinos — um verdadeiro cenário de 
isolamento. A partir de então, ficava claro que, em caso de agressão militar às suas colónias, 
Portugal só poderia contar com a sua própria força — que era bem pouca. Esta nova conjuntura 
geoestratégica foi rapidamente entendida como vulnerabilidade histórica nos meios militares 
portugueses, mas seria deliberadamente ignorada pelo governo que, na circunstância, preferiu 
enterrar a cabeça na areia, como a avestruz. 
 Todavia, com a constituição da OTAN, e, perante a situação de tensão que tende a agravar-
se entre os países ocidentais e a URSS, estão criadas as condições para um entendimento entre 
Portugal e o governo de Washington. Assim, em 7 de Setembro de 1951, é assinado entre os dois 
países um acordo de auxílio mútuo, que prevê a utilização permanente da base das Lajes pelas 
forças armadas americanas.  
 
 Na sequência da adesão ao Pacto do Atlântico, as Forças Armadas portuguesas vão passar 
por nova reforma estrutural. Com a criação do cargo de Ministro da Defesa, no âmbito da 
Presidência do Conselho de Ministros (DL 37.909, de 1 de Agosto de 1950), o Ministério da Guerra 
passava a designar-se por Ministério do Exército. Para primeiro titular do novo Ministério da 
Defesa é designado Santos Costa, já bastante desgastado pelas funções governamentais que, no 
âmbito do Exército, vinha desempenhando há mais de catorze anos. Sucede-lhe, na pasta do 
Exército, o brigadeiro Abranches Pinto. Como Subsecretário do Exército é nomeado o major 
Horácio Sá Viana Rebelo. A indispensável remodelação governamental, abrangendo também pastas 
civis, concretiza-se a 2 de Agosto de 1950. Abranches Pinto, no entanto, porque se encontrava em 
Washington como adido militar, só a 26 de Agosto é que toma posse. Na ocasião, Santos Costa 
profere um longo, arrebatado e ameaçador discurso, no qual é perceptível o seu desacordo perante o 
recente desfecho — para ele, excessivamente benévolo — do julgamento dos implicados no 10 de 

Abril: 
 

Correm os tempos favoráveis a certas efervescências. Primeiro, o incentivo de fora a aguçar os 
punhais, a fomentar deslealdades, a despertar o sentimento de traição à Pátria e ao Poder, que 
consubstancia a Nação. Depois, as inconfessáveis ambições, os desejos inconscientes, os apetites 
desordenados, a emulação, a inveja, a pequenez de espírito e a incapacidade para compreender 
o grande e belo e para distinguir o que é digno e sério do que é ignominioso e vil. 
 
Até há pouco, raro era observarem-se, no terreiro, destas suspeitas actividades. Mas certas 
condescendências recentes excitaram e animaram latentes rebeldias. Onde só havia 
benevolência, entendeu-se esta por fraqueza ou impotência. 
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Conheço os conluios, não ignoro os manejos e sei que as forças normais da segurança pública são 
mais que suficientes para desfazer todas as veleidades. O Exército, as Forças Armadas em geral, 
conscientes da sua alta missão e indiferentes às algazarras dos subterrâneos, lá continuarão 

tranquilos e firmes nos seus postos. Mas, se tanto for necessário — acrescentaria Santos Costa, 
dirigindo-se ao novo ministro —, uma ordem, uma palavra só, de V. Ex.ª, na hora própria, fará 
cair no ridículo desordeiras aventuras.3 

 
 Esta passagem do discurso do ministro da Defesa possui todos os condimentos próprios do 
autoritarismo em que haviam mergulhado o país e as Forças Armadas, progressivamente 
confrontados com o inexorável refluxo do salazarismo. 
 
  Em simultâneo com a reformulação da estrutura superior das Forças Armadas, criava-se o 
Subsecretariado de Estado da Aeronáutica, medida preparatória da constituição da Força Aérea 
como ramo independente das Forças Armadas.4 O mesmo diploma extinguia as funções de Major-
General, e, provisoriamente, passava para o também recém-criado cargo de Chefe do Estado-Maior 
General das Forças Armadas as suas competências de comandante operacional. O primeiro titular 
deste novo cargo seria, precisamente, o até então Major-General do Exército, general Passos e 
Sousa. 
 Não demorará muito tempo para que os aliados da OTAN se apercebam das 
vulnerabilidades de umas Forças Armadas vocacionadas para a segurança interna e chefiadas por 
generais escolhidos pelo grau de fidelidade política ao regime. No relatório anual de 1953 sobre o 
Exército português, da autoria do tenente-coronel N. C. Fraser, o panorama traçado era 
impressionante: 
 

A maior parte dos oficiais de patente mais elevada não possuem experiência de guerra recente e 
são demasiado velhos para serem eficientes no campo. Relutantemente aceitam novos métodos 
ou nova organização que não compreendam. O Governo aprovou legislação que permitia a 
promoção de jovens a posições elevadas, mas as promoções que foram efectuadas mais 
recentemente não dão qualquer indicação de que essa legislação esteja a ser posta em prática. 
Até ao momento em que a confiança política deixe de ser a principal qualificação para uma 
promoção a um posto elevado, é muito pouco provável que se observe qualquer tipo de melhoria 
nos comandos superiores [...] 
 
O jovem oficial português é capaz, entusiástico, conhece bem as suas armas e a teoria, talvez 
melhor que o oficial britânico, e é de excelente casta. 
 
A sua falta de experiência na condução táctica de campo, e consequentemente a falta de 
confiança, e o facto de que se sente inclinado para se apoiar particularmente na sua pretensa 
dignidade, pelo que está fora de questão envergar um fato-macaco e meter-se debaixo de um 
tanque em frente aos seus homens, são as suas principais fraquezas. 
 
A contínua inactividade táctica, anos desperdiçados no mesmo quartel ou a executar sempre o 
mesmo trabalho e o extraordinariamente lento índice promocional fazem-no perder o interesse 
na sua profissão até ao momento de se tornar no típico comandante de regimento português: 
senil e sem vida [...] 
 
Se existe uma escassez de dinheiro é bem provável que os Portugueses tenham, ao aceitar 
obrigações internacionais, aceite uma tarefa demasiado pesada, tarefa essa que não estão à 
altura de cumprir eficientemente. Poderiam poupar dinheiro se investissem de forma mais 
cuidadosa. O seu desejo de impressionar resultou em terem construído uma série de quartéis 
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sumptuosos, com uma despesa de 360 libras por cada homem, e em terem desperdiçado muitas 
munições que deveriam ter sido empregues em exercícios de treino e não em dispendiosas 
demonstrações. Para além disso continuam a manter um grande número de cavalos em quase 
todas as escolas e unidades — o que aumenta consideravelmente as despesas. [...] 
 
Grande parte da responsabilidade por este estado de coisas cabe ao ministro da Defesa [Santos 
Costa], que insiste em tomar pessoalmente todas as decisões. [...] 
 
De momento o Exército português serve apenas para Serviço de Comunicações. Demorar-lhes-ia 
perto de um ano após o início da guerra a ficarem capazes de tomar um papel activo nas 
hostilidades e isto apenas se as formações fossem retiradas de Portugal e treinadas 
intensivamente após o que deveriam ser inoculadas gradualmente no campo de batalha, sob 
supervisão e ordens dos Aliados.5 

 
 Este notável, quanto sombrio, retrato do Exército Português no início dos anos 50 comprova, 
entretanto, como a reforma de 1937, alterando estruturas, falhara rotundamente na imposição de um 
modelo de oficial primordialmente virado para o serviço de campanha. De facto, os generais de 
1953 não são outros que os oficiais superiores de 1937, que Santos Costa tanto criticara. Para, em 
tão pouco tempo, se operar uma modificação mais profunda, haveria de ter tido coragem para 
implementar, com muito mais determinação e por critérios estritamente profissionais, a rápida 
ascensão dos oficiais mais jovens aos altos postos da hierarquia. 
 Numa outra perspectiva, a adesão à OTAN levaria as Forças Armadas a submeterem-se a 
uma significativa reorientação de natureza política. De organização predominantemente 
mentalizada para uma certa simpatia pelas potências do Eixo, a adesão de Portugal à nova aliança 
vai colocar os militares declaradamente no campo aliadófilo. As novas gerações de oficiais, 
sobretudo, vão receber influências marcantes dos seus camaradas da OTAN — influências 
organizativas, doutrinárias e políticas. 
  
 Os primeiros anos da década de 50 vão parecer calmos na rua. Nos quartéis, todavia, o 
regime continuará a perder terreno. E, aproximam-se os primeiros conflitos de âmbito colonial. A 
27 de Fevereiro de 1950, o embaixador da União Indiana em Lisboa, Menon, formaliza junto do 
Governo português a reivindicação dos territórios de Goa, Damão e Diu. Era o início de uma longa 
luta diplomática que haveria de conduzir a um dos mais dolorosos golpes no prestígio do Exército 
— a invasão do Estado da Índia, em Dezembro de 1961. 
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