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DA POSSE DE AMÉRICO TOMÁS À REVOLTA DA SÉ (1958-59) 
 
 
A remodelação governamental de 1958 
 
 Empossado o novo Presidente da República [almirante Américo Tomás], Salazar aproveita a 
ocasião para efectuar uma ampla remodelação no governo. Com a manifesta animosidade que o 
Exército lhe dedica, a saída de Santos Costa torna-se inevitável. Segundo Franco Nogueira, é o 
próprio ministro da Defesa que assim o deseja. Anota, todavia, que também «já não estará em 
situação de se responsabilizar pelas Forças Armadas: é a opinião dos grandes chefes militares 
consultados».1 Para o seu lugar, será nomeado o General Júlio Botelho Moniz, que, anteriormente, 
desempenhara as funções de ministro do Interior (1944-47), fora chefe da missão militar em 
Washington, junto da OTAN, e era, desde 1955, o Chefe do Estado-Maior-General das Forças 
Armadas (CEMGFA). 
 Sendo Santos Costa visto como líder dos ultras do regime e Marcello Caetano considerado 
como figura principal dos mais moderados, Salazar decide que, saindo um do governo, também o 
outro deverá sair, de modo a não dar azo a que se diga que foi uma das tendências a vencer a outra. 
 A saída de Santos Costa, no entanto, é como que acompanhada da execução do seu próprio 
«testamento» político-militar. Embora seja discutível que Botelho Moniz ainda fosse, na perspectiva 
de Santos Costa, elemento de total confiança, não deixa de ser verdade que isso poderia não ser 
fundamental. De facto, as funções de ministro do Exército acabavam, na prática, por ser mais 
importantes no que toca ao controlo do aparelho militar. Ora, sucede que é o próprio ministro 
cessante que comunica ao até aí Subsecretário do Exército, coronel Almeida Fernandes, que havia 
recomendado o seu nome para ministro da mesma pasta. Além disso, ficando vaga a função de 
Subsecretário, é ainda Santos Costa que aponta a Almeida Fernandes – e, posteriormente, a Salazar – 
o nome de quatro possíveis soluções: tenente-coronel Joaquim da Luz Cunha, tenente-coronel Costa 
Gomes, major Bettencourt Rodrigues e major Rocha Simões.2 
 As opiniões de Santos Costa parecem prevalecer perante o chefe do governo. De facto, a 14 
de Agosto de 1958, Almeida Fernandes é empossado como ministro do Exército. Quanto à vaga de 
Subsecretário, a escolha recai no tenente-coronel Francisco da Costa Gomes. De acordo com a 
descrição de Franco Nogueira, é o próprio Botelho Moniz quem manifesta essa preferência.3 
 Mas não é apenas no âmbito do Exército que se faz sentir o peso da opinião do ministro da 
Defesa cessante. «Para a Marinha», escreve Franco Nogueira, «lança-se o nome de Reboredo e Silva: 
mas depois de obtido o acordo de Américo Tomás, a escolha recai no recomendado de Santos Costa: 
é Quintanilha Dias, homem da corporação, antigo governador de Goa: não é havido por oficial de 
excepção: mas é tido por desembaraçado e sem tibiezas numa emergência.»4 Não se poderia ser 
mais claro e rigoroso quanto à descrição do perfil de militar que interessava colocar em posições de 
responsabilidade. De facto – como se provaria por alturas da conspiração de Março-Abril de 1961 – 
só Quintanilha Dias era de verdadeira confiança... 
 A nomeação de Botelho Moniz para a Defesa deixa vago o cargo de CEMGFA. Nos 
primeiros dias de Setembro, é empossado o novo titular daquele que é o mais alto posto da hierarquia 
militar. Trata-se do general do Exército José António Beleza Ferraz, tido como não afecto a qualquer 
das tendências políticas existentes nas Forças Armadas. No discurso da tomada de posse, o novo 
CEMGFA invoca o nome de Salazar e sublinha «o tributo da minha maior admiração, 
reconhecimento, dedicação e indefectível lealdade, deixando aqui bem claro o desejo que formulo 
para que Sua Excelência continue à frente dos destinos do nosso país, a fim de que ele possa 
conquistar e manter o lugar que merece entre as nações do mundo ocidental».5 

                                                           
1  NOGUEIRA, Franco, Salazar, Vol. IV, p. 520. 
2  Ibidem, p. 521. 
3  Ibidem, p. 525. 
4  Ibidem, p. 523. Sublinhado nosso. 
5  NOGUEIRA, Franco, Salazar, Vol. V, p. 16. 
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 É, também, por essa altura que assume as funções de Chefe do Estado-Maior do Exército 
(CEME) o general Luís da Câmara Pina. Considerado como próximo dos meios progressistas da 
Acção Católica, o novo CEME principiava o que viria a ser uma das mais longas permanências no 
vértice da hierarquia do Exército. De facto, Câmara Pina apenas cessaria funções em Junho de 1969, 
ao atingir o limite de idade para a passagem à situação de reserva.  
 Em Novembro de 1958, o ex-Presidente Craveiro Lopes é elevado à dignidade de Marechal. 
Em torno da sua figura vão-se formando grupos de militares que aspiram a uma mudança política do 
regime. Uma vez terminado o mandato presidencial, Craveiro Lopes sente-se desobrigado da 
lealdade para com Salazar e acaba por aderir à ideia de que é imperioso encontrar um novo rumo 
para o país. 
 Entretanto, Humberto Delgado não pára a sua actividade política. Nas suas Memórias, faz 
uma breve referência a uma revolta planeada para 18 de Dezembro de 1958, sem, contudo, designar 
as unidades militares implicadas. Limita-se a referir que, na manhã do próprio dia 18, Manuel Serra o 
informara de que «estava tudo sem efeito».6 
 Simultaneamente, move-se no seio dos elementos da oposição que apoiaram a sua 
candidatura, procurando, embora sem sucesso, legalizar um designado Movimento Nacional 

Independente. Em consequência dessa actividade, é-lhe instaurado um inquérito, na sequência do 
qual o Subsecretário da Aeronáutica, Kaúlza de Arriaga, despacha, a 7 de Janeiro de 1959, a sua 
demissão do serviço activo. Convencido de que será em breve detido pela PIDE, Delgado solicita e 
obtém, a 12 de Janeiro de 1959, asilo político na embaixada do Brasil. 
 Quatro dias mais tarde, a 16, era a vez de Henrique Galvão se evadir do Hospital de Santa 
Maria, onde se encontrava sob prisão, entrando na clandestinidade. A 17 de Fevereiro, todavia, 
Galvão consegue acolher-se à embaixada da Argentina, aí obtendo asilo político. 
 Apesar do governo português tudo ter feito para que Delgado permanecesse «livremente» em 
Portugal, acabou por transigir e permitir a sua saída para o Brasil, na noite de 20 para 21 de Abril de 
1959. Uma vez chegado ao grande país sul-americano, Delgado prosseguiria a sua luta contra o 
regime do Estado Novo, até ser assassinado pela PIDE. 
 Embora continuando a ser uma bandeira da oposição, parece indesmentível que Delgado 
jamais conseguiu desfrutar de um grande prestígio no seio das Forças Armadas. Apesar da sua 
postura destemida, o estilo pouco ortodoxo revelado durante a campanha eleitoral – nada comum nos 
militares de carreira – criou-lhe uma imagem de insensatez que a propaganda do regime explorou até 
às últimas consequências. Algumas das iniciativas em que se envolveu posteriormente – como foi o 
caso do assalto ao paquete Santa Maria – só contribuíram para reforçar essa mesma imagem, 
afastando-o, cada vez mais, dos camaradas de armas. 
 Henrique Galvão, por seu turno, acabaria por viajar de Portugal para a Argentina, em 12 de 
Maio de 1959. Embora mantivesse, à distância, contactos com Delgado, nunca chegaria a obter o 
visto de entrada no Brasil. Era a forma que o governo do Rio de Janeiro encontrara para não 
desagradar, ainda mais, ao governo de Lisboa. 
 
 
A revolta da Sé 
 
 Enquanto ocorriam estes acontecimentos, um grupo de militares e de civis preparava-se para 
desencadear uma acção revolucionária para derrubar o regime. Humberto Delgado, apesar de 
recolhido na embaixada do Brasil, estava informado da preparação da revolta e esperava, ansioso, 
pelo seu êxito.  
 Como assinalámos anteriormente, os golpes de estado falhados raramente passam à história 
através de narrativas claras e precisas. Já depois do 25 de Abril de 1974, um dos implicados nessa 
revolta, Fernando Oneto, deixou-nos o seguinte relato do acontecimento: 
 «Fazíamos as reuniões nos claustros da Sé, que o padre Perestrelo, capelão da Armada, 
facilitava. Nelas, muitos dos participantes eram católicos progressistas (embora ainda não tivessem 
essa designação), como o Manuel Serra, dirigente da JOC, e muitos outros. 

                                                           
6  DELGADO, Humberto, Memórias, p. 259. 
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 »Congeminámos, conspirámos e, na noite de 11 para 12 de Março de 1959, às 3 horas da 
manhã, estava tudo pronto para desencadear a revolta. Tínhamos, por nós, desde a Polícia de 
Segurança Pública e a Guarda Nacional Republicana, até forças militares poderosíssimas. 
 »Apesar disso, a revolução falhou, como falharam todas as revoluções militares até ao 25 de 
Abril. Falhou, porque os militares responsáveis por essas revoltas, na altura decisiva tinham medo. 
 »O caso do 12 de Março é típico. Estava tudo na mão, com centenas e centenas de pessoas 
envolvidas, sem a mais leve desconfiança da PIDE, que não sabia, rigorosamente, nada. De resto, a 
PIDE nunca sabia nada, a não ser o que os presos, sob tortura, lhe contavam. 
 »Mas, na noite de 11 para 12 de Março, tão grande movimentação de oficiais nos quartéis e 
de civis nas ruas (tivemos cerca de trezentos indivíduos na rua, a aguardar o início das operações, 
organizados em grupos, com chefes e subchefes, croquis, missões específicas, como e onde iam 
actuar) não podia escapar ao conhecimento das autoridades. E o ministro da Defesa, por zunzuns que 
lhe chegaram aos ouvidos (nem sequer pôs os quartéis de prevenção), mandou os comandantes às 
suas unidades, para verem se se passava alguma coisa de anormal. Era o totobola que saía aos 
conspiradores, porque a ordem de enviar os comandantes aos quartéis permitia a sua prisão imediata. 
Mas a sua simples presença fez tremer os militares, que admitiram a eventualidade de estarem 
descobertos! 
 »Veio a ordem de anular a revolta, com as consequências inevitáveis. Uma tal movimentação 
conspiratória, que mobiliza centenas de pessoas, quando detida, só tem um destino: vai tudo preso. Já 
se sabia que ia tudo preso. Era evidente. Pelo que me toca, à meia-noite, saí dos claustros da Sé, 
fardado (fora mobilizado, pelo Comando Revolucionário, no meu posto, que era o de tenente). 
Esperava-me uma camioneta, para ir a Cavalaria 7, onde me seria entregue o armamento, que 
distribuiria aos elementos civis, no Mercado Geral de Gados. Tudo regulado ao cronómetro. 
 »À porta do regimento (foi quase miraculoso), um automóvel, conduzido pelo meu amigo 
Francisco Mateus, que, depois, se exilou para o Brasil, interceptou-me. Vinham também o Manuel 
Serra, o comandante Costa Santos e o major Pastor Fernandes. Informaram-me de que a revolução já 
não se fazia. Gritei, barafustei, protestei. Resumindo: no dia seguinte, quando transitava na Avenida 
Almirante Reis, no carro do Mateus, com ele, o Manuel Serra e o Jaime Conde (igualmente exilado 
no Brasil), fomos todos presos.»7 
 Através desta narrativa não é possível inferir a real amplitude da conjura, nomeadamente no 
tocante a unidades militares envolvidas. O facto de se prever a distribuição de armas a civis permite 
duvidar de um sério empenhamento de unidades regulares. A eventual participação da PSP e da GNR 
constitui, também, uma novidade no contexto das conspirações contra o regime salazarista. 
 Do julgamento dos implicados na conspiração, concluído em Julho de 1960, resultaram 
algumas condenações, não muito pesadas, e às quais o 1.º Tribunal Militar Territorial de Lisboa 
aplicou a medida de «pena suspensa». Os militares envolvidos regressaram à efectividade de serviço 
e, em alguns casos, prudentemente nomeados para comissões no Ultramar. 
 
David Martelo – 1999  
 

                                                           
7  ONETO, Fernando, Memórias de um antifascista, in «História Contemporânea de Portugal» [Dir. João Medina], 
Estado Novo II, p. 167. 


