O Presidente da Sociedade de Geografia de Lisboa, tem a honra de
convidar V. Exa. e sua Família a participar no Ciclo de Conferências
“A Força Militar no Período de Transição do Regime Político (1910)”.
Este Ciclo de Conferências decorrerá durante o mês de Abril e Maio
de 2010 e terá lugar no Auditório Adriano Moreira, segundo a Programação
que consta no verso.
Rua das Portas de Santo Antão, 100 – 1150-269 Lisboa – Tel. 213425401
www.socgeografialisboa.pt e-mail: geral@socgeografialisboa.mail.pt
vire s.f.f.

Programa
Dia 14 de Abril – 17h30
“Os Historiadores Militares portugueses na Transição do séc. XIX para o
séc. XX”.
Prof. Doutor António Pedro Vicente
Dia 22 de Abril – 17h30
“Uma caracterização das Forças Armadas Portuguesas na Transição do séc.
XIX para o séc. XX”.
Ten.Gen.Pilav. António de Jesus Bispo
Dia 29 de Abril – 17h30
“O Exército Português no Período de Transição”
Ten.Cor. Abílio Augusto Pires Lousada
Dia 6 de Maio – 17h30
“A Marinha de Guerra Portuguesa no Período de Transição”
Cte. Batista Valentim

Sociedade de Geografia de lisboa
Secção de Ciências Militares
Considerações breves sobre o ciclo de conferências “ A Força Militar no período de
transição do regime político-social”
Relatório

Conforme fora planeado, decorreu este ano, na SGL, no quadro do centenário da República e
organizado pela Secção de Ciências Militares, este ciclo de conferências.
Tendo em atenção que muito daquilo que deve ser dito sobre este assunto só pode ser encontrado na
História, o ciclo abriu com uma abordagem sobre os historiadores que se debruçaram sobre esta
época de transição, nomeadamente sobre aqueles que centraram a sua atenção na Instituição Militar.
A primeira sessão esteve a cargo do Professor Doutor António Pedro Vicente que, para além de
vastos conhecimentos sobre a Guerra Peninsular, cujo centenário também estamos a celebrar, tem
um particular interesse sobre os quadros históricos em que se desenvolveram e actuaram as forças
militares. Por essa razão foram lembrados os principais historiadores que trataram a organização
militar, as estruturas, os condicionamentos e a actuação da força, nas últimas décadas da Monarquia
e primeiras da República.
A segunda sessão esteve a cargo do Tenente General Jesus Bispo que no início da conferência nos
interpelou sobre o “peso” do “Poder Militar”, no quadro dos poderes do Estado. Seguidamente
caracterizou as Forças Armadas neste período, analisando aquilo que considerou como factores mais
influentes: a questão ideológica, a questão africana e a revolução tecnológica.
Sobre a questão ideológica, lembrando os principais teóricos do liberalismo, indicou que as acções
partidárias nas Forças Armadas se deveram, em grande parte, ao apagamento do Poder Político nessa
época; lembrou as reorganizações militares que foram feitas, com saliência para a de 1863 e para a
de 1911, em que está presente uma nova “filosofia”, se condenam os exércitos permanentes e se olha
para a Nação armada; e sublinhou, também, que para além da procura da confiança política presente
nas reorganizações, a formação dos oficiais teve um desenvolvimento notável.
Sobre a questão africana ( o seu carácter de desígnio nacional não sofreu alteração com a mudança
política) lembrou os problemas de segurança que se colocaram, as forças militares presentes, os
reforços que foram necessários, o prestígio que as Forças Armadas alcançaram e o impacto que isso
teve na opinião pública.
Quanto à revolução tecnológica sublinhou os progressos verificados neste período e a influência que
tiveram nas estruturas militares e no combate, como sendo o aumento do poder de fogo, da
movimentação estratégica e táctica, e o aparecimento da terceira dimensão no campo de batalha, que
tiveram consequências evidentes na I Guerra Mundial.
Em conclusão, assinalou-se o “capital” de experiência adquirido pelas Forças Armadas em todo o
período após a Guerra Peninsular; os aperfeiçoamentos na formação militar e a importância que o
quadro de oficiais adquiriu na estrutura do Estado; o prestígio alcançado pelas Forças Armadas com
as campanhas do fim do século XIX; e, apesar das restrições, as características de modernidade que
surgiram nas estruturas militares.
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Na terceira sessão o Tenente Coronel Abílio Lousada apresentou “ O Exército na transição da
Monarquia para a República “ tendo-nos dado o quadro das várias reorganizações do Exército no
século XIX e lembrou as necessidades de defesa do Ultramar, em parte consequência da Conferência
de Berlim, mostrou como se encontrava o Exército no início do século XX, dividido entre
metropolitano e colonial, com fracturas no quadro de oficiais, alvo de tentativas de politização dada
a fragilidade das restantes estruturas do Estado, que se tornaram mais evidentes na segunda metade
da primeira década do século devido ao crescendo das actividades dos republicanos onde tinha
expressão a Maçonaria e a Carbonária. Deve, porém notar-se que “ a hierarquia do Exército nem se
converteu aos republicanos, nem estava disposta a lutar por um regime politico-partidário
decréptico”.
A subversão armada de 5 de Outubro teve a adesão de militares, na sua maioria quadros intermédios,
da Marinha e do Exército e, ainda que “ as Forças Armadas não tivessem participado no 5 de
Outubro, enquanto Instituição”, não se bateram pela Monarquia, pelo que trinufou “o republicanismo
carbonário”. A República procurou instalar a “ filosofia” da “Nação em Armas”, conforme se nota
na reorganização de 1911, com a criação da GNR, para libertar o Exército das funções de ordem
pública, dando origem à “guarda pretoriana do regime”.
Mantendo-se a política ultramarina foi necessário enviar forças expedicionárias para África, mas o
reconhecimento do regime e o perigo espanhol levaram a uma participação significativa no teatro
europeu na I Guerra Mundial, com os problemas que são conhecidos.
Os períodos de agitação política, de intranquilidade e de anarquia que se seguiram, e a influência
política da GNR contribuiram a que se olhasse para o Exército como reserva moral da Nação.
Chegou-se assim a 1926.
Na última sessão o Comandante Carlos Valentim sublinhou que sendo as Forças Armadas um
produto da sociedade em que se inserem, neste período elas são influenciadas pelas idéias vindas da
Revolução Francesa e pela Revolução Industrial, esta particularmente notável nos progressos
verificados nos meios navais.
No final do século XIX as necessidades de defesa no Ultramar mostram a importância estratégica da
Marinha, mas a crise económica e financeira impede que seja feita a sua modernização. Porém, a
reorganização feita por Jacinto Cândido vai permitir que o País disponha de meios navais modernos,
para o quadro europeu. Mas deve notar-se que, contrariamente ao que sucedia no Exército, os
quadros superiores da Marinha não estavam, na sua maior parte, associados a qualquer tradição
militar, logo, pouco ligados ao regime monárquico, Esta circunstância, a percentagem de oficiais
auxiliares e o próprio dispositivo, muito concentrado no tecido urbano, fazia com que a Marinha
fosse mais permeável às idéias republicanas com a influência da Carbonária, que na Marinha tinha
vários elementos.
Por tudo isto a Marinha de Guerra Portuguesa teve uma importante função na transição do regime
político e no triunfo da República em 1910
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( Ciclo de Conferências “A Força Militar no Período de Transição do Regime Político (1910)”.
Alguns aspectos políticos, operacionais e tecnológicos que caracterizaram as Forças Armadas na
transição para o Século XX
Introdução
O texto que se segue não resulta de investigação histórica específica, mas sim de várias leituras sobre o
que escreveram alguns historiadores para, a partir dessa base, fazer um exercício especulativo sobre
alguns dos factores que influenciaram a Instituição Militar e que, de certa forma a configuraram
perante a sociedade, na transição do século XIX para o século XX. Interessa-nos mais reflectir sobre o
papel das Forças Armadas neste período, e da forma como esse desempenho foi visto pela sociedade
civil, do que fazer a sua caracterização sob o ponto de vista institucional, organizacional, técnico, ou
relativo a outras questões desse género. Situamo-nos sempre numa perspectiva idealista, embora se
faça um esforço para a sustentar com factos reais. Sobre estes temas concretos, da organização, dos
meios e da técnica, aqui virão outros conferencistas nas sessões seguintes.
Partimos do pressuposto que os factores de influência terão sido de diversas naturezas, entre os quais
salientamos:
- a questão ideológica, e em particular os sucessivos confrontos entre posições irredutíveis, ao longo
das convulsões que se foram verificando até à Regeneração, com elevada frequência;
- a questão africana, na medida em que fortaleceu uma dada imagem sobre os militares, traduzida, por
exemplo, no culto dos heróis da gesta africana, sacrificados no cumprimento de um desígnio nacional,
e cujas estátuas ainda hoje povoam os nossos espaços urbanos;
- a questão da revolução tecnológica ocorrida no último quartel do século que trouxe novas
capacidades militares, com reflexos na sociedade civil.
Parece-nos importante para a compreensão do que foram as Forças Armadas nessa transição de século
e de regime político, fazer uma visita muito rápida aos principais acontecimentos ocorridos desde o
tempo do primeiro pronunciamento militar até ao momento da estabilização, ou da quase estabilização
social e política, adquirida com a Regeneração. As lições aprendidas neste período levaram a que
tivesse lugar uma intervenção militar de tipo diferente no período imediatamente a seguir. De facto, o
envolvimento no processo que conduziu à implantação da República já foi muito mais passivo ou mais
distante dos acontecimentos. É este percurso que nos interessa analisar, de forma muito breve, a
suficiente para adquirir uma visão sobre a Instituição Militar, ao tempo. Para maior facilidade de
expressão usamos o termo Forças Armadas para significar Exército e Marinha no seu conjunto.
A sociedade portuguesa em geral, e a Instituição Militar em particular, ficaram destroçadas por uma
primeira ocupação estrangeira saqueadora e castradora das capacidades militares prévias, logo no
princípio do século, seguida de outra que se designou de início como libertadora, e que passou a ser
considerada como opressora à medida que o tempo ia decorrendo. Estas ocupações, a que se seguiram
convulsões políticas e militares internas e duas guerras civis, marcaram a Instituição Militar e
corroeram ou alteraram as relações internas de poder na sociedade em geral. O poder político foi
quase sempre muito fraco, neste período, e quando quis mostrar autoridade não teve a força suficiente
para a exercer, de forma legítima. Foram os vazios de poder, a par das ideologias emergentes criadoras
de antagonismos irredutíveis, que terão justificado as acções violentas.
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As Forças Armadas sofreram também elas uma certa mudança, em especial já na fase final deste
período, pela experiência adquirida, pela reforma na formação dos seus quadros e pela exploração
tecnológica que constituia à época uma verdadeira revolução na forma de fazer a guerra. Quando foi
alcançada a situação de compromisso político e o País pode prosseguir numa senda de progresso por
um período de tempo limitado, as Forças Armadas acabaram por ser reconhecidas perante o País,
apesar de terem sido também agentes da instabilidade em algumas circunstâncias. Contudo, fora dos
períodos de guerra civil, bem marcados, a força militar ainda pode ter capacidades para exercer uma
acção dissuasora credível, em algumas situações, actuando de forma simbólica.
No final da conflitualidade política na Metrópole em que os militares estive- ram no seu centro, surgiu
a estabilidade desejada pela maioria da sociedade, construida também ela por acção das forças
militares.
As guerras no Ultramar acabaram por garantir a continuidade do Império, verdadeiro desígnio
nacional, entretanto ameaçado por uma diversidade de forças, entre as quais outras potências europeias. Houve um sentimento generalizado de que o Império se poderia perder, e o facto de se ter
garantido que isso não iria acontecer, pelo menos na totalidade, terá criado um grande sentimento de
alívio. Este sucesso grangeou prestígio, confiança e credibilidade nas Forças Armadas. Os elevados esforços e sacrifícios sofridos pelas forças portuguesas africanas foram reconhecidos pela população em
geral.
Na última metade do século XIX a Europa assistiu a um grande desenvolvimento tecnológico,
materializado em três vectores fundamentais: as máquinas a vapor, o telégrafo eléctrico e as novas
armas e munições. As comunicações sofreram uma melhoria significativa, os destacamentos de forças
foram muito mais facilitados, a eficácia das armas foi substancialmente melhorada. Apesar do atraso
relativo, na absorção desta tecnologia em Portugal, a verdade é que as forças militares beneficiaram
em tempo útil destas melhorias, que foram relevantes nas operações em África.
Propomo-nos, portanto, analisar estes factores segundo uma perspectiva teórica, e fazendo, quando
oportuno a associação entre a teoria e a realidade.
Como referi, trata-se de especulação, com base na História, tanto quanto possível.
O factor ideológico
Comecemos então pela idealização de um modelo político.
Montesquieu ficou para a História como o pai da teoria sobre a separação dos poderes, e a necessidade
do seu equilíbrio para a boa governação de uma sociedade política, sendo certo que o seu pensamento
radica nas idéias clássicas da democracia grega, e o seu modelo de referência era a sociedade inglesa
onde permaneceu algum tempo em missão de estudo junto da Universidade e das Instituições políticas.
Seja como fôr, a verdade é que o princípio da separação dos poderes é matéria de discussão recorrente
nas sociedades ocidentais, constituindo, a par das liberdades individuais e das garantias dos direitos
dos cidadãos, o pilar fundamental das democracias modernas.
Cerca de cem anos antes da publicação dos vinte e sete livros do Espírito das Leis, tinha sido
publicado em Inglaterra o célebre livro Leviathan, também hoje invocado, mas com muito menos
frequência, e apenas em certos círculos, da autoria de Thomas Hobbes.
Como iluminista, crente na possibilidade da paz perpétua, Montesquieu não partilharia dos medos de
Hobbes nem sentiria a necessidade da construção do monstro chamado Estado, pelo menos com a
finalidade de evitar que o Homem atacasse o seu semelhante antes que este o ferisse a ele de morte.
Esta divisão de poderes tinha em vista, como se sabe, a defesa contra as tiranias e as ditaduras, e a
idéia vem desde Aristóteles.
Entre a publicação do Espírito das Leis de Charles Louis de Secondat, barão de Montesquieu, e a
publicação da “Política como uma Vocação” de Max Weber decorreram cerca de cento e setenta anos.
À parte certas ideias de Montesquieu que se esqueceram, como o apoio à escravatura e o reconheci-
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mento das desigualdades, foi a questão da separação dos poderes que prevaleceu e que é
frequentemente chamada à colacção nos dias de hoje. Pelo contrário, as idéias de Max Weber sobre a
violência como meio decisivo da política, sobre a necessidade do monopólio dos meios de violência
pelo Estado, os conceitos de ordem e de legitimidade, são hoje escamoteados. Se Montesquieu tivesse
sido contemporâneo de Max Weber e tivesse subscrito as idéias deste, e se tivesse partilhado os medos
de Hobbes, imaginando um Leviatã, provavelmente poderia ter acrescentado um outro poder à sua
visão tripartida, e que seria o poder militar, caracterizando este poder como o detentor da força física,
último instrumento da Razão, na visão hegeliana, ao serviço da coesão nacional e fundado sobre os
valores morais da Nação.
Poder não interventor no imediato, relativamente afastado da prática política, diga-se desde já,
funcionando como reserva moral e actuando nas situações excepcionais onde as leis positivas se
esboroam. De facto, parece lógica a conclusão, se tivesse sido possível comprimir o tempo num só
tempo e adquirir uma só verdade, universal. Isto porque, sendo a Nação uma construção humana, que
se baseia nos valores da interacção social, requere uma manutenção ou cultura desses valores, e não
existe, naquela divisão tripartida, uma sede institucional própria que garanta aquela sustentação.
Partindo desta provocação, iremos analisar a actuação das forças militares portuguesas no século XIX
e princípios do século XX, e a sua aferição com este pseudo princípio, para concluir se a prática da
intervenção militar na política, correspondeu àquela conclusão lógica. A frequente intervenção militar
para a resolução de questões políticas que se constituiam como situações de verdadeiro impasse,
pareceria ter dado crédito àquele princípio lógico. O laboratório político português poderia ter
constituido um instrumento fundamental para a validação desta teoria.Terá sido assim ?
Na realidade, parece que tanto os políticos, como os militares, ou as forças sociais assim o entenderam,
na altura, pela legitimidade que emprestavam ao pronunciamento militar. Contudo, com o andar do
tempo, essa legitimidade foi-se corroendo, provavelmente pela frequência com que ocorriam tais pronunciamentos, algumas vezes de sentido contraditório, e pela sua fundamentação – muitas vezes
deixou de ser o interesse nacional a origem da motivação para a acção, mas sim aliciamentos de
correntes ideológicas ou de meras facções políticas.
Parece-nos legítima a asserção de que a transição do regime em 1910 constituiu o fim de um processo
que se iniciou em 1820 com as revoluções liberais, ainda que estas, no seu início, não definissem como
objectivo o fim da monarquia. O seu objectivo inicial era a institucionalização de uma monarquia
constitucional. Porque nos parece que existiu continuidade, importa pois que façamos um percurso
rápido sobre os acontecimentos desde aquela data, para concluirmos se o conceito de poder militar que
aflorámos constituiu ou não uma referência.
O ano de 1817 é o ano do começo das revoluções ou sedições militares mais importantes deste século,
onde se procurou o uso da força para o alcance de fins políticos ou corporativos, e que se vão suceder
com muita frequência até meados do século. A primeira dessas acções não chegou a vingar, apenas
existiram planos, segundo a delação de um oficial que disse ter sido contactado pelos revoltosos.
Segundo se disse, a acção procuraria libertar a Nação em geral, e a Instituição Militar em particular, do
domínio das forças inglesas que tinham vindo no tempo das invasões francesas, e que insistiam em
ficar. Havia, por de tràs motivação ou aproveitamento político – a situação nacional era degradante,
por ser dependente, do ponto de vista económico e político. Já no ano anterior, no Brasil, tinha eclodido uma revolta militar com o propósito declarado de implantar a República e de declarar a independência; esta revolta, de fraca expressão, que não teve apoios internos nem externos, foi
prontamente anulada pelas forças do regime, sem consequências significativas.
Ao contrário, em Lisboa a repressão foi diferente , traduzindo-se na prisão e julgamento sumário dos
oficiais ditos revoltosos, que teve como consequência várias condenações à morte. Entre os
condenados, que vieram a ser considerados como mártires da pátria, figurava o Tenente General Gomes Freire de Andrade, militar de grande prestígio, com uma folha de serviços notável na Europa,
desde as campanhas no Exército russo, ao serviço da csarina Catarina II, até às campanhas do
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Roussilhão, membro destacado da Legião Portuguesa que integrou as forças de Napoleão e Grão Mestre da Maçonaria portuguesa.
O germe da revolta continuava latente, e três anos mais tarde é o próprio Beresford que fica impedido
de desembarcar em Portugal, depois do seu regresso do Brasil onde tinha sido enviado pela Regência
para denunciar ao Rei as movimentações que então se dizia estarem em marcha, e para pedir a
atribuição de poderes especiais para a resolução do problema.
Agora os propósitos políticos dos revoltosos eram muito mais claros – tratava-se de uma revolução
liberal que consistia na implantação de um novo regime político constitucional monárquico. As idéias
trazidas pelas revoluções americana e francesa andavam no ar, e a influência da experiência espanhola,
aqui ao lado, começaram a materializar-se em acções concretas de revolta contra a situação reinante. A
repressão teve um efeito diferente daquele que o seu autor pretenderia, acicatando os ânimos para a
insurreição.
A aprovação de uma Constituição liberal era o objectivo fundamental do acto revolucionário, com
todas as consequências decorrentes da natureza do seu conteúdo. A mudança proposta ultrapassava a
reforma das instituições políticas, significava uma nova visão do Mundo, uma ruptura com as formas
sociais e a cultura do passado, fundada nas idéias em voga, mas era também radical, sem ter em conta
as particularidades nacionais. Os mentores dessa revolução pertencentes à Maçonaria, tinham fundado
o Sinédrio, uma associação secreta com civis e militares; os executantes foram as unidades militares,
primeiro as do Norte, a seguir as de Lisboa, e depois as de quase todo o País. Em relação a este
objectivo, não houve dissidências entre as forças militares, naquele preciso momento, generalizando-se
a convicção geral de que a sua acção constituia num objectivo patriótico, de resposta a uma vaga
nacional de libertação e de modernização no quadro das novas idéias. Deram-se vivas à futura
Constituição sem se conhecerem sequer os seus termos, ou o programa do movimento.
Contudo, este consenso inicial cedo se esfumou, quando se começa a ter consciência do processo que
estava em marcha e do que iria mudar, do choque que essa mudança iria provocar entre as forças
tradicionais e as novas forças saídas da revolução. Começaram a surgir percepções desencontradas,
jogos de sombras, suspeições quanto a intenções dos dirigentes, manobras ocultas para a obtenção ou
reforço de poderes, enfim, desconfianças.
Entretanto ocorre a declaração unilateral da independência do Brasil, resultado de dificuldades na
gestão da autonomia, de não concordância com os princípios e com as práticas seguidas pela
revolução, e ainda da tentativa do estabelecimento de uma federação com forças armadas únicas. Este
gesto independentista não foi pacífico no Brasil, em particular no que concerne à posição das forças
militares, o que conduziu a um conjunto de confrontos militares entre as forças leais ao Imperador,
reforçadas por mercenários estrangeiros, e as forças da Coroa. Lisboa estava muito ocupada com as
convulsões internas e não prestou muita atenção a estes factos; não forneceu uma orientação política
clara e os reforços que entretanto chegaram já estariam previstos do anterior, mas foram insuficientes
para a reposição do estado anterior ao grito do Ipiranga. As forças nacionais que não aderiram à declaração unilateral foram assim forçadas a embarcar para Lisboa num comboio naval que sofreu pesadas
baixas na perseguição que o almirante inglês, comandante das forças navais de D.Pedro, lhe moveu.
Quando se julgaria que a revolução em Portugal estava consolidada, e que o processo iria seguir sem
sobressaltos eis que começam a surgir dúvidas em grupos mais radicais, em especial em algumas lojas,
numa das quais militava Bernardo Sá Nogueira, entre outros oficiais, de que o processo político com
cerca de dois meses de existência se estava a desviar dos ideais que teriam estado na origem da revolução, isto é, estaria a seguir num sentido mais conservador. Note-se que os alvos deste ataque eram
justamente aqueles que tinham estado na origem da Revolução, os proponentes iniciais da mudança, os
fundadores do Sinédrio. Esta percepção deu origem a uma movimentação militar para a correcção
desse desvio, as tropas ocuparam posições estratégicas em Lisboa prontas para a acção; não foi
disparado um tiro, mas reinava a convicção de que se isso tivesse tido lugar haveria um banho de
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sangue. A reivindicação das forças militares revoltosas foi acatada pela Junta Provisória de Governo
Supremo num primeiro momento, mas logo após a desmobilização do dispositivo militar a situação
voltou ao que era dantes, isto é, os membros da Junta entretanto demitidos foram de novo admitidos.
Os chefes revoltosos perderam e sofreram as consequências do seu acto, porque deixaram de ter a
disponibilidade da força. Aqui, o acto militar teve aparentemente menos sucesso do que a força do
protesto da população. O objectivo desta conjura era o condicionamento do processo eleitoral
constituinte que em parte foi conseguido, sem que o fosse explicitament mencionado, na medida em
que foi adoptado o conteúdo da Constituição de Cádiz na parte respeitante às leis eleitorais.
A resolução deste pequeno incidente de percurso, não significou o fim da convulsão política. Agora,
vai-se criando o sentimento de que se está a seguir um caminho demasiado liberal, com a aprovação de
uma Constituição radical, onde o poder se dilui e deixa de estar centralizado nas mãos do Rei, que pouco manda. A contra revolução pôs-se em marcha. Uma grande parte das unidades militares do Norte
subleva-se, mas acaba por ser derrotada na ponte de Amarante pelas forças do regime, depois de ter
obtido ganhos operacionais que não soube explorar. Mas a contra revolução não para com essa derrota.
Em sequência dessa sublevação, idêntico movimento tem lugar em Lisboa, traduzido na revolta militar
designada por Vilafrancada, para a reposição do regime tradicional, sendo seu objectivo reforçar os
poderes da instituição real, depôr o Rei e substitui-lo pela rainha D. Carlota Joaquina. O Rei no entanto
antecipou-se e colocou-se, aparentemente, ao lado dos revoltosos, prometendo adoptar as medidas que
estes propunham. Contudo, os absolutistas não ficaram contentes com esta solução, e sentiram-se
enganados com o estratagema real, prendendo o Rei que mais uma vez se conseguiu libertar e ganhar o
golpe palaciano, anulando as ordens que anteriormente tinha emitido sob coacção. Como resultado
destas acções, e por ironia, a Constituição fica, de facto, suspensa, e assim irá ficar por um período
relativamente longo.
Entretanto o Rei morre, e o Imperador do Brasil reivindica a legitimidade da sucessão, outorga uma
Carta Constitucional ao povo português, addica em favor de sua filha e impõe o casamento com D
Miguel entretanto exilado.
Foram estes factos iniciais que deram relevo a uma clivagem profunda que se foi criando na sociedade
portuguesa entre liberais e absolutistas e que haveria de perdurar por alguns anos. Cada uma destas
posições, que correspondia a uma dada visão política, era apoiada por unidades militares, o que veio a
significar que deixou de haver um exército nacional para passarem a existir vários, fragmentados e sem
unidade de comando, de geometria variável, cada um sustentando a correspondente posição ideológica.
Estavam criadas as condições para a confrontação militar que viria a desembocar em guerra civil.
Aqui o confronto teve um carácter clássico entre forças militares, que durou cerca de dois anos, em
constantes batalhas. No final, as forças absolutistas perderam no terreno, e o seu chefe supremo é
desterrado definitivamente.
Desta dualidade liberalismo versus absolutismo, transitou-se para uma clivagem entre moderados e
radicais, no âmbito de um constitucionalismo liberal monárquico, até à emergência do partido
republicano.
A bandeira de cada uma destas forças políticas foi, durante muito tempo, a Constituição de 1822,
considerada por muitos como radicalmente liberal, e a Carta Constituicional considerada moderada. As
vitórias, ou derrotas, consistiam por isso na adopção de um ou de outro diploma constitucional.
A Carta fora promulgada a contra gosto, pela infanta-regente, na sequência de um pronunciamento
militar no Porto, comandado por Saldanha. Esta imposição, que foi imediatamente aceite pela infantaregente, constituiu no entanto uma forte oposição que deu lugar a uma sublevação militar de grande dimensão no norte do País tendente a repôr a realeza absoluta, e negar a aplicação de qualquer um dos
textos constitucionais. Neste confronto inicial Saldanha, já Ministro da Guerra, voltou a vencer, e a
Carta foi avante, agora já jurada em Viena de Áustria pelo novo regente, D. Miguel. Contudo, a prática
miguelista depois do desembarque do regente em Lisboa não foi no sentido dos preceitos da Carta nem
dos ditames anteriores que D. Pedro tinha enviado do Brasil.
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Num primeiro confronto entre as tropas da Junta do Porto, liberais, e as tropas miguelistas, estas
venceram, forçando aquelas ao exílio na Galiza e em Plymouth. Na sequência desta vitória D. Miguel
presta juramento perante os três Estados e é proclamado rei de Portugal. Pareceria que tudo iria voltar
à normalidade. Contudo, a clivagem mantinha-se e as forças liberais começaram a reorganizar-se,
vindo a ocupar a Ilha Terceira donde viria a partir o contingente liberal já sob o comando de D.Pedro,
que entretanto tinha abdicado a favor de seu filho no Brasil, e que viria a desembarcar tranquilamente a
norte do Porto, para o início do que se veio a chamar a segunda fase da guerra civil. O desfecho desta
segunda fase veio a traduzir-se na vitória das forças liberais, ratificada pela Concessâo de Évora
Monte.
A partir daqui as lutas passaram a ser entre cartistas e constitucionalistas, esporadicamente surgem
miguelistas no meio destes confrontos principais, mais sob a forma de guerrilha. Estas lutas tinham
agora um carácter mais político mas onde não esteve ausente o envolvimento militar. Em termos internacionais os apoios alteraram-se, havendo agora mais forças a apoiar os liberais. A nível nacional, de
um lado e de outro alinham unidades militares. No final dos encontros as forças vencidas procuram
santuários, ou são degredadas, ou são extintas, ou são toleradas pelo vencedor.
O fim da guerra civil em 1834 não trouxe a paz ao país.
A Carta Constitucional passou a ser aplicada, até que se começaram a ouvir vozes opositoras, e a
serem tomadas atitudes desestabilizadoras contra esta política, e a ser exigido o retorno à Constituição
de 1822. Costa Cabral é a voz mais forte da campanha anti-cartista.
A oposição ao regime ganha votos, e a forma como são recebidos os deputados oposicionistas do
Douro, recem-eleitos, em Lisboa é um sinal que a resistência está a aumentar.
A 10 de Setembro de 1836 os batalhões da Guarda Nacional proclamam a Constituição de 1822, e a
tropa de linha enviada para os conter, passa-se para o lado dos revoltosos. No dia seguinte a Rainha
jura a Constituição de 1822, e inicia-se a chamada ditadura setembrista.
Dois meses depois a Rainha tenta um golpe de Estado para restaurar a Carta, com apoio estrangeiro,
que falha – é a Belenzada. São convocadas Cortes Constituintes para prepararem a nova Constituição
que é aprovada em 1838.
Contudo, no ano seguinte, outras unidades militares, aproveitaram-se da demissão do Governo para a
execução de uma manobra militar no sentido de impôr a Carta à Rainha. Do confronto militar entre
forças setembristas e cartistas aquelas venceram, aniquilando assim a revolta dos marechais- a Constituição de 1838, que correspondeu a uma revisão da de 1822, foi jurada pela Rainha.
Com o apoio de unidades militares, em 1842 é de novo restaurada a Carta a que se seguiu o regime de
ditadura cabralista por um período de quatro anos. A oposição política de todos os partidos apelou à
intervenção do Exército e assim se deu início a uma nova guerra civil que se irá prolongar até 1847.
Dois anos depois a Rainha chama de novo ao Poder Costa Cabral, o que suscitou reacções em todo o
País, que terminaram por novas sublevações que no final deram lugar a um novo ciclo político
designado de regeneração e à aprovação de um Acto Adicional à Carta em 1852.
Com a regeneração atingiu-se estabilidade política e iniciou-se a fase do desenvolvimento, a luta
política passou a ser efectuada na sua sede própria sem necessidade de intervenção militar. Surgiu
entretanto o Ultimato Inglês em 1890 o que originou agitação política sem contudo passar à fase da
violência. Uma nova força política começava a ter expressão nacional e com ela nascia nova instabilidade – tratava-se da ascendência do partido republicano. A primeira acção violenta contra o regime
monárquico, neste período de apaziguamento, teve lugar em 31 de Janeiro de 1891, mas foi de pronto
anulada. Foi-se criando no País um sentimento de frustração e de insatisfação que ganhou eco nos
intelectuais. A agitação política intensificou-se, o regime adoptou a ditadura como processo de
governo, o Rei foi perdendo popularidade e foi sendo objecto de crítica, numa espiral que terminou
com o seu assassínio em 1 de Fevereiro de 1908. A tentativa de acalmação do novo Rei não foi
suficiente para evitar uma revolução e a implantação da República, que veio a ser executada pelo
comité militar do partido republicano, pela Carbonária, por alguns oficiais e militares de unidades
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sublevadas, por navios que bombardearam o Palácio das Necessidades onde se encontrava o Rei, tudo
com a inacção conivente das unidades terrestres da guarnição militar de Lisboa.
Com base nesta descrição poderemos dizer que a intervenção militar na vida política foi motivada
inicialmente por uma consciência de interesse nacional entre as elites militares. Contudo, essa
motivação foi-se alterando e a intervenção passou a ser muito mais associada à implantação de uma
dada facção ideológica, ou de fazer vingar um partido, o que fez com que a Instituição Militar se
partisse no julgamento do que deveriam ser os valores da Nação. Unidades militares lutaram contra
outras unidades militares, ao serviço de facções ou de ideologias políticas, dentro da mesma Nação.
Poderemos admitir que cada uma delas estaria crente que defendia o interesse nacional.
As Forças Armadas deixaram-se enredar pelas teias da luta política, e não conseguiram a distanciação
aos factos políticos que deveriam manter. No dizer de Oliveira Martins “ educado desde longos anos
na tradição dos pronunciamentos, o exército era portanto como uma prolação dos partidos: uma parte
armada das clientelas”. Com a experiência desta prática perigosa que punha facilmente em risco
muitas vidas humanas, e que em vez de criar a paz favorecia a violência, as Forças Armadas foram-se
distanciando, foram-se colocando na sua posição de reserva, a partir da Regeneração. Contudo, a
participação política dos oficiais continuou, agora nas sedes do poder político e administrrativo.
Em todo o caso, ao longo de todo este processo de maturação, as Forças Armadas foram ganhando
prestígio pela isenção que progressivamente foram demonstrando ao serviço da causa nacional. No
entanto, a apreciação do comportamento das Forças Armadas neste período, mostrou-nos que nalgumas circunstâncias foram instrumentalizadas por agentes estranhos, fossem eles a Maçonaria, a
Carbonária, os partidos políticos ou outras associações secretas ou abertas.
Não existiu unidade nacional, cada unidade militar decidia por si qual a melhor acção a tomar.
Em muitas circunstâncias as unidades militares foram arrastadas ou caminharam ao lado de forças
populares.
Embora nos pareça que poderia ter havido campo adequado para a aplicação da tese que aventámos no
início desta apresentação, quanto à consideração de um quarto poder, independente, fundamentado na
cultura e na defesa dos valores nacionais, a verdade é que essa tese não pode ser demonstrada, – o
mais que se pode dizer é que houve uma aprendizagem nesse sentido, isto é na consideração da
Instituição Militar como entidade exclusiva na gestão dos meios de violência cujo monopólio pertence
ao Estado. A Instituição Militar não teve nem a força nem a doutrina que permitissem o exercício de
uma verdadeira estratégia de dissuasão, respondendo porventura com muita ligeireza e generosidade
aos apelos de envolvimento violento. Talvez porque o Estado não estivesse visível.
Em algumas situações específicas, apenas houve manifestação de força militar seguida de
reivindicação política: face a esta manifestação, os órgãos políticos supremos procediam ás alterações
correspondentes aos pronunciamentos das unidades militares, sem que estas tivessem que sair dos
quartéis, exercendo assim uma função simbólica de dissuasão. Contudo, isso não foi a regra e a
excepção não terá sido suficiente para produzir doutrina.
Poderemos argumentar quanto aos alinhamentos diferentes das unidades militares, e da falta de um
comando comum a que todas devessem obediência, que a vontade nacional não estava claramente
expressa, cada parte tinha o seu projecto político próprio, na consciência de que constituiria o melhor
para o País. Havia de facto duas visões distintas: uma mais tradicional outra mais progressista, uma
mais ligada ao antigo regime outra sonhando com futuros risonhos em situação de ruptura com o
passado.
A principal razão da actuação partidária das Forças Armadas residiu na fraqueza do poder político,
criando vazios onde as forças políticas se digladiavam de forma anárquica, sem limitações. Só ao fim
de uma longa luta, em que se perderam muitas vidas, é que foi possível concertar posições de equilíbrio ou de síntese que permitissem a gestão da coisa pública com estabilidade, sem a convulsão que
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durou cerca de trinta anos. Quando as forças estavam equilibradas, em situações de impasse foram
chamadas forças estrangeiras que forçaram a acordos políticos e de cessar fogo.
O facto de se ter atingido um consenso não significou que o problema político tenha ficado totalmente
resolvido; as clivagens continuaram, e continuarão, porventura mais atenuadas.
Em conclusão, as Forças Armadas sairam desgastadas deste processo, mas ao mesmo tempo
respeitadas como instituição credível na defesa dos valores nacionais.
Depois da Regeneração, onde houve a preocupação da conciliação entre forças políticas, da integração
de todos os oficiais participantes, verificou-se que face aos excedentes, aos oficiais das Forças
Armadas foram efectuadas solicitações no âmbito administrativo aos vários níveis do Estado. Ao nível
político foram muitos os oficiais membros do parlamento, quer na Câmara dos Deputados como na
Câmara dos Pares, assim como no Governos que se sucederam, entretanto. Quer dizer, a sua
intervenção deixou progressivamente de ser no terreno, para ser nos gabinetes, apesar das solicitações
que os agentes políticos lhes continuavam a fazer naquele sentido.
Ao longo de todo este processo convulsivo, as Forças Armadas foram sendo objecto de muitas
reestruturações, umas visando o seu condicionamento, outras num sentido de modernização.
Em relação às transformações estruturais ocorridas a partir da década de vinte do século XIX importa
referir dois aspectos fundamentais: a organização e o recrutamento das massas combatentes. O que
aqui se irá passar nestas matérias não será substancialmente diferente das tendências europeias ao
tempo. Façamos então um flash sobre este tema.
A Revolução Francesa pretendeu colocar a Nação como o objecto primordial a defender. Por um lado,
o Estado deveria garantir os direitos políticos e as liberdades dos cidadãos, por outro lado estes teriam
a obrigação de combater com o sacrifício último da vida, para a defesa em última instância da continuidade da Nação. Isto teve uma implicação fundamental : os súbditos passaram a ser cidadãos e a
soberania passou para a Nação. A obrigação universal do serviço militar, em conjunto com os
princípios da igualdade, trouxe como consequência que a carreira militar deixou de ser baseada na
origem social para passar a ser baseada na competência e no comportamento militar, o que significaria
que qualquer militar poderia ascender ao mais alto posto da hierarquia, independentemente da sua
linhagem ou do seu estatuto anterior ao seu recrutamento. No fim da Revolução, isto é, quando as
forças francesas foram derrotadas pelas forças europeias que se lhes opuseram, os monarcas vencedores regressaram à situação pré-revolucionária dos soldados profissionais conscritos por um período
muito dilatado e sem ligações à comunidade civil. A lealdade ao monarca voltou a ser mais importante
do que a competência profissional, o que não quere dizer que entre os leais não existissem oficiais
muito competentes. Neste contexto, as milícias burguesas com a missão da defesa do território
passaram a estar subordinadas aos exércitos regulares. Depois de 1870, o exército prussiano passou a
ser uma referência para toda a Europa: ali, todos os cidadãos válidos prestavam serviço militar, sem a
possibilidade de serem substituidos, por um período de 3 anos, seguidos de 4 anos na reserva e de mais
5 nas milícias. Os exércitos profissionais de longa duração terminaram – o segredo da vitória prussiana
fora a organização que proporcionava uma mobilização rápida, um treino conjunto, a constituição de
um núcleo de forças prontas, uma reserva treinada e um estado maior competente, para além da
tecnologia nas comunicações e no armamento.
Em Portugal as sucessivas reorganizações ao longo de todo o século XIX acompanharam a evolução
do processo político, com a criação e extinção de unidades militares leais ou contrárias ao regime, e
recrutamento em conformidade com os equilíbrios internos dos poderes.
Antes do inícío das revoluções liberais, a organização militar compreendia as forças de linha, as
milícias e as ordenanças, ou seja, as forças da Coroa, as milícias locais e as fontes do recrutamento, o
povo organizado para a defesa. Logo em 1821 são extintas as ordenanças e substituidas por batalhões
de guardas nacionais que passaram a ser a reserva territorial, continuando a manter-se as forças de
linha e as milícias.
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Sete anos depois extinguem-se os batalhões nacionais, que são substituidos por batalhões de
voluntários realistas e reestabelecem-se as ordenanças. Em 1834, com a vitória dos liberais procede-se
a uma grande redução de efectivos, cria-se um corpo de estado-maior embrionário, o recrutamento
continua baseado na conscrição mas reforça-se com voluntariado, criam-se corpos permanentes e
batalhões nacionais. Três anos mais tarde definem-se as regras de promoção dos oficiais e cria-se um
uniforme para cada arma.
Um grande passo na preparação para a guerra foi a definição dos efectivos em tempo de paz (29000) e
em tempo de guerra (53000).
Contudo, a grande reforma terá sido a de Sá da Bandeira em 1863. O tempo de serviço na primeira
linha passa a ser de 5 anos, e estabelece-se uma nova lei do recrutamento. Muito embora a conscrição
continue universal, os contingentes passam a ser estabelecidos por sorteio, com remissão a dinheiro.
Fixam-se os quadros das Armas e constituiem-se conselhos consultivos. Criam-se campos de instrução
e de manobra. Integram-se as guardas municipais no Exército.
Nos primeiros anos do século XX procede-se à reforma da organização militar do Ultramar e fixa-se o
dispositivo com companhias indígenas, companhias mistas e batalhões disciplinares, na dependência
do Ministério da Marinha e do Ultramar através dos governadores gerais. As forças nacionais
constituem a Armada, o Exército e o Exército Colonial.
Em 1911 aprova-se uma lei de recrutamento para o Exército. Na nova filosofia são condenados os
exércitos permanentes, o serviço efectivo é reduzido e as reservas são objecto de regulação própria. A
lei da organização geral do Exército prevê a transição de exército permanente para Nação armada.
Nesta altura é criado o polígono militar de Tancos.
Em todo este processo de reestruturação verificam-se duas tendências: o alinhamento das unidades
com o regime, o que significava extinção de unidades não afectas, assim como criação de novas
unidades ou alterações de dispositivo de acordo com a confiança política, e a “operacionalização” das
forças militares criando-lhes condições para o preenchimento da sua função militar. É interessante
referir, a este propósito, que um dos pontos que mais controvérsia provocou na Cãmara dos Deputados
( dentro dos militares a ela pertencentes) foi a definição das condições de promoção dos oficiais, em
particular a norma que condicionava a promoção dos oficiais a um determinado tempo de serviço
efectivo ( por exemplo, os militares em funções políticas teriam que vir à unidades para serem
avaliados e promovidos).
A formação dos oficiais tornou-se numa questão fundamental, em especial quando a competência
técnica passou a ser valorizada, para além do heroismo e da lealdade. De facto, desde a Restauração
que esta questão preocupa a monarquia com a constituição da Aula de Fortificação e Arquitectura
Militar e das Aulas de Artilharia. O Real Colégio dos Nobres é fundado a meados do século XVIII,
para a formação dos oficiais de Cavalaria e Infantaria, agregando-se-lhe a Academia Militar para a
formação dos oficiais de artilharia e de engenharia. Em 1779 começa a funcionar no Colégio dos
Nobres a Academia Real de Marinha com um curso com a duração de três anos, findo o qual os alunos
poderiam concorrer para oficiais do Exército ou da Marinha de Guerra, ou para o curso de engenharia
civil ou militar. Em paralelo é criada a Academia Real dos Guardas Marinhas que se deslocou para o
Rio de Janeiro com a Corte de D.João VI. Várias outras Academias proliferam de forma
descentralizada. Em 1790 é criada a Academia Real de Fortificação, Artilharia e Desenho que substitui
as Aulas criadas na Restauração.
O ano de 1837 foi fundamental para a reestruturação do ensino superior militar. São extintas a
Academia Real de Marinha, a Academia Real de Fortificação, Artilharia e Desenho e criadas a Escola
Politécnica de Lisboa e a Academia Politécnica do Porto. É criada a Escola do Exército. Em 1845 é extinta a Academia Real dos Guardas Marinhos e criada a Escola Naval. É esta estrutura do ensino
superior militar que irá perdurar até aos nossos dias, com as alterações correspondentes à evolução
natural das coisas.
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Importa recordar que até à implantação da República existia apenas uma instituição de ensino superior
universitário que era a Universidade de Coimbra. Em Lisboa existiam os cursos superiores de Letras,
a Escola Politécnica, a Escola Médico-cirúrgica e Escola de Farmácia, e no Porto existiam estabelecimentos e cursos idênticos aos de Lisboa. Só com a República é que foram criadas as
Universidades de Lisboa e do Porto.
As campanhas africanas
Um outro factor que exerceu influência na forma como as Forças Armadas foram vistas no final do
século foi a sua participação nas campanhas africanas.
O Império Português, num primeiro passo deu prioridade à Índia, sobre todos os aspectos. Quando os
custos desta presença se tornaram incompatíveis, pela existência de concorrentes agressivos, a
prioridade passou a ser o Brasil. África foi ficando para segundo plano, em termos de investimento. Os
recursos metropolitanos eram insuficientes para tanta dimensão, o que não quere dizer que não tenha
havido estabelecimento de centros de contacto com as populações indígenas, em espaços africanos
muito vastos. Nos princípios do século XIX a população de origem metropolitana em África e no
Estado da India era de cerca de 10000 pessoas, sendo Cabo Verde, Angola e India os territórios de
maior presença. A partir de meados do século esta situação começou a alterar-se: Angola tinha cerca
de 12000 e Moçambique cerca de seis mil. A função militar, a par de outras componentes, exerceu-se
de uma forma muito especial na organização administrativa dos territórios. A figura dos capitães
gerais, dos capitães mores, dos governadores gerais e de distrito com competência militar, eram
exemplos disso. No final da Monarquia existiam cerca de 10000 militares em África, com 5000 em
Angola e 2800 em Moçambique.
A vastidão do espaço não relevava a importância do território em termos de segurança e defesa. Os
limites da posse eram condicionados às capacidades dos povos e às suas necessidades estratégicas. O
conceito da defesa do limite ou da definição precisa do território como elemento do Estado, qualquer
que fosse a idéia de Estado, não existia. O contacto com os povos descobertos para o Mundo resultava
numa relação de vassalagem ao Reino de Portugal, estabelecida por negociação, sempre que possível;
esta relação trazia vantagens para estes povos.
Muito depois das descobertas portuguesas surgiram nesse novo Mundo outras potências ocidentais, a
disputar as conquistas. Por exemplo, Luanda foi ocupada, pela força, por holandeses, logo na segunda
metade do século XVI, tendo sido desocupada por uma força portuguesa enviada do Brasil, que viria a
sofrer pesadas baixas por doenças tropicais para as quais não estavam imunizadas.
Indirectamente, a partir de 1815 os direitos históricos sobre os territórios ultramarinos deixaram de ser
fundamento para o exercício da soberania, devido à teoria realista de controlo das pequenas pelas
grandes potências e da vocação imperialista destas. Vários factores contribuiram para a apetência das
potências ocidentais pelos territórios portugueses em África, para a constituição de impérios. Tal
dependência e insegurança para a pequena potência portuguesa vieram a ser confirmados quando no
Congresso de Berlim de 1885 se tentou proceder à partilha de África pelos países europeus. Importava,
acima de tudo ocupar, ter capacidade para o exercício da soberania, tanto em termos militares como
em termos financeiros, logísticos ou de administração. Quem não tivesse forças para uma ocupação
efectiva, quem não garantisse a segurança das populações face ás instabilidades fabricadas ou reais, e
não dispusesse dos meios para o seu desenvolvimento, segundo o julgamento das grandes potências,
não tinha o direito de reivindicar soberania sobre esses territórios e deveria dar lugar a uma outra
potência ocidental que tivesse essas capacidades e se mostrasse disponível para esse efeito. Isto
significava que iria surgir uma forte disputa por esses territórios, tanto no terreno com a presença de
forças, como em termos diplomáticos com a demonstração internacional das incapacidades dos Estados mais fracos por um lado e pela reivindicação de direitos adquiridos, por outro lado.
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Existe um outro aspecto que justifica a transição para uma situação de conflitualidade em determinadas
áreas. É que nestas áreas verificava-se uma movimentação de povos e que por razões diversas de expansão ou deslocalização, procuravam espaços que já estavam ocupados por outros. Quando isso
acontecia, os povos que chegavam, por natureza guerreiros, entravam em conflito com os povos que
estavam, e estes pediam apoio às forças portuguesas que estivessem presentes – muitos dos povos
indígenas foram aliados das forças portuguesas neste esforço de ocupação e de manutenção de presença.
Perante esta situação, a defesa do território ultramarino, ao nível militar, económico e diplomático
passou a ser um desígnio nacional, o objectivo estratégico fundamental de Portugal, sobre o qual
existiu um consenso total. Com a independência do Brasil, todos os esforços se viraram para África. A
marcação de fronteiras dos territórios ultramarinos foi uma exigência das políticas europeias do século
XIX, e dos conceitos de espaço entretanto definidos pelos movimentos demográficos; nestes termos,
tornou-se uma tarefa prioritária – essa marcação não poderia ser uma actividade unilateral, teria que
ser reconhecida internacionalmente, perante potências mais fortes. Neste contexto, a actividade militar
em África nesse período foi também dirigida em defesa do comportamento ofensivo das forças
europeias, em especial em Moçambique e Angola; estes indígenas eram incitados a revoltarem-se
contra a ocupação portuguesa por estranhos que lhes prometiam autonomia e bem-estar.
Naturalmente que face à necessidade do exercício da soberania portuguesa outras reacções dos locais
se elevaram, tais como a resistência ao pagamento de imposto de palhota ou ao recrutamento militar, e
outros apelos se manifestaram tais como a segurança face aos assaltos e às ocupações ilegítimas.
Será necessário ter presente que algumas tribos chegaram aos territórios reivindicados por Portugal
muito depois dos portugueses. Um outro ponto a ter em conta é que, muitas vezes, as forças
portuguesas eram apoiadas ou respondiam a apelos de certas etnias que temiam a expansão dos seus
vizinhos ou que estavam em luta com eles, desafiando direitos territoriais.
O desafio era pois de extrema relevância.
Até à Regeneração, a quase totalidade das forças militares estiveram envolvidas na questão política
interna, pelo que teria sido de grande dificuldade guarnecer os postos africanos com militares
metropolitanos. As guarniçoes coloniais eram essencialmente compostas por militares de recrutamento
local, com quadros metropolitanos, nalguns casos – as forças europeias destacadas ou fazendo parte
dos quadros coloniais eram escassas. Existiam ainda algumas companhias disciplinares, porventura
com rendimento operacional limitado.
Tomemos o caso de Moçambique, território que foi alvo de grande violência a meados do século.
Poderemos aqui considerar duas fases relativamente às operações militares :
- uma, antes da última década do século XIX,
- e outra depois dessa data e até meados da segunda década do século XX. Na primeira fase dominava
o improviso, a operação militar não obedecia a criterios tácticos e estratégicos bem determinados. A
função militar era exercida de forma quase inorgânica, com recrutamento aleatório e com chefias
pouco qualificadas do ponto de vista técnico militar. As operações militares em correrias inopinadas,
com os recursos que estivessem à mão, para acudir a agressões, para repôr a ordem, em face de
notícias de conflitos entre etnias ou de desafios à autoridade. Esta característica não significa que fosse
sempre baixa a intensidade desses confrontos; nalguns deles as baixas foram significativas nas nossas
forças, tendo-se neles verificado rasgos de heroísmo e provas de sacrifícios assinaláveis praticados por
chefes e executantes portugueses, metropolitanos e africanos, que não terão ficado para a História.
Na segunda fase as operações obedeceram a uma estratégia previamente delineada, com tempos bem
determinados na conjugação de esforços, com componente logística relativamente complexa, e com
base em tropas expedicionárias enviadas essencialmente da Metrópole, mas também de Angola e da
Índia. O primeiro contingente de tropa expedicionária chegou a Moçambique em 1864. Estas
operações foram regra geral conduzidas em coordenação com a actividade diplomática – a fronteira
Norte foi desde muito cedo acordada com a Alemanha, no Congresso de Berlim, o que não significou
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que tivesse sido pacífico o comportamento das forças alemãs, dado que comtinuaram a existir
confrontos de grande violência a sul do Rovuma, já em data avançada. No Sul e no Oeste a disputa de
fronteiras foi mais dramática, em especial as tentativas inglesas de controlar a baía de Lourenço
Marques; o acordo com a República do Transval foi pacificamente celebrado desde muito cedo,
relativamente a outras fronteiras controversas.
Com António Enes e depois com Mousinho de Albuquerque, procurou-se uma pacificação global,
atacando os focos de perturbação e implantando um dispositivo permanente. As metas fundamentais
deste conjunto de operações militares foram a definição de fronteiras e a negociação com os vizinhos,
a aceitação da soberania portuguesa no espaço demarcado, o controlo total das costas, o avanço progressivo para o interior, com a consolidação de postos militares e do apoio logístico necessário para a
sua sustentação em termos definitivos.
Antes do fim da primeira década do século XX atingiu-se uma situação relativamente pacífica, com a
apreensão de Gugunhana, a vitória nos Namarrais, a conquista do Barué, o que permitiu a intensificação das relações, a todos os níveis com as populações e as suas autoridades representativas, tendose mantido a tensão com as forças alemãs a sul do rio Rovuma. No início da última década todas as
fronteiras estavam reconhecidas por tratados internacionais.
Em 1895 foram aprovadas as bases para a constituição de um exército colonial ( exército colonial da
África Oriental em Moçambique e da África Ocidental em Angola), e em 1901 as tropas de 1ª linha
têm um núcleo metropolitano significativo.
As grandes operações em Angola, que se seguiram às de Moçambique em virtude da carência de
recursos, visaram em primeiro lugar a fixação dos limites territoriais e a constituição de postos
militares na fronteira sul, ao longo de uma extensão enorme, através de uma complexa operação
logística; à medida que se iam consolidando os postos militares, ia-se prolongando a influência junto
dos povos indígenas, em especial dos cuanhamas e cuamatos. Depois de garantida a segurança mínima
no sul e leste, procurou-se pacificar a região dos Dembos, onde começou a surgir agitação. As
operaçoes militares em Angola não tiveram as enormes dificuldades encontradas em Moçambique,
pois que a definição de fronteiras foi relativamente pacífica e os povos aceitaram, com mais ou menos
dificuldade, a soberania portuguesa.
Como se referiu, o envio de contingentes metropolitanos começou a intensificar-se a partir da última
década do século XIX e as operações militares africanas prolongaram-se até finais da segunda década
do século XX. Estas forças metropolitanas eram destacadas em comissões de serviço, com uma
permanência variável, ou eram mobilizadas para executarem operações específicas. Contudo, vamos
encontrar oficiais que permaneceram em África por períodos apreciáveis de tempo, constituindo esta
permanência grande parte da sua carreira.
Em Moçambique, e às outras colónias sucedeu o mesmo, só nos finais da década de sessenta do século
XIX se fixou uma organização regular para as forças armadas, com tropas indígenas de 1ª e 2ª linha, e
se aumentou o comtingente das tropas de 1ª linha com oficiais mobilizados na Metrópole. As tropas de
2ª linha eram exclusivamente indígenas, constituindo como que um sucedâneo das tropas atribuidas
aos capitães mores.
No final da primeira década do século XX já se poderia concluir do sucesso das operações militares no
Ultramar, e se poderia avaliar do enorme esforço que isso representou. A opinião pública foi muito
sensível a esse facto, o esforço dos que sobreviveram foi reconhecido na Metrópole; o volume de
baixas, que ficou por contabilizar, foi muito significativo. Em especial os oficiais que lideraram essas
operações foram considerados heróis nacionais, assim como os anónimos que deram a vida ao
empreendimento.
Este facto reforçou a credibilidade e o respeito das Forças Armadas aos olhos da opinião pública.
A tecnologia
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Finalmente consideremos o último factor que enunciámos no começo da exposição: a evolução
tecnológica. Como é sabido, a última metade do século XIX assistiu a progressos assinaláveis no
âmbito da Tecnologia, em geral, e no campo da tecnologia militar, em particular. Desde logo, em
termos de comunicações com o invento do telégrafo, e dos transportes com o desenvolvimento da
máquina a vapor e dos caminhos de ferro, que produziram efeitos consideráveis na estratégia e na
táctica. No armamento surgiram a aplicação da pólvora branca para a propulsão dos projécteis, o cano
estriado, o carregamento pela parte posterior da arma, o disparo por fulminante, o transporte do
projéctil na própria arma, o invólucro de metal, a alimentação da arma por processo mecânico, a
mobilidade da artilharia; todas estas invenções tiveram como consequência um tiro mais preciso, com
muito maior alcance, repetido e automático que dava maior concentração de fogo. Foi no período da
Regeneração que estas inovações chegaram às Forças Armadas Portuguesas, com aquisição de
quantidades assinaláveis de armas, que entretanto iam ficando obsoletas tal era a velocidade com que a
evolução tecnológica se processava. Será importante assinalar que a importação deste armamento era
acompanhada por uma certa capacidade de assimilação tecnológica, traduzida, por exemplo, com a
construção da Fábrica de Armas e dos respectivos arsenais. Embora hoje se discuta o impacte que esta
importação de armamentos produziu na sustentação logística das forças e nos reflexos na sociedade em
geral, arriscamo-nos a afirmar que esse efeito foi positivo – basta lembrar que o investimento industrial
feito no tempo de Fontes Pereira de Melo, e o que se lhe seguiu por arrastamento, continuou a ser
visível até aos nossos dias.
Ainda no âmbito da tecnologia impõe – se uma pequena referência à atitude perante a terceira
dimensão, na perspectiva estratégica e táctica, e às realizações entretanto ocorridas. Desde os alvores
da História que a ambição humana procurou a exploração do espaço e a mitologia, desde as primeiras
civilizações, está cheia de exemplos que reflectem este desejo. A tecnologia do mais leve que o ar foi a
primeira aposta para o lançamento do ser humano no espaço, em que o português Frei Bartolomeu de
Gusmão desempenhou papel de relevo. O primeiro balão com cesto foi largado da Praça do Comercio
em 1792 sendo seu inventor e passageiro o balonista italiano Lunardi. A primeira utilização do balão
como posto de observação (L,Entrepenant) foi feita pelos franceses na batalha de Fleurus contra a
coligação de forças do Reino Unido, Hanover e Império Habsburgo, pela conquista dos Países Baixos,
com resultados espectaculares.
Em Portugal, e até aos finais do século, não há notícia do emprego militar do balão. Só em 1911 é que
virá a ser constituida uma unidade militar com a missão exclusiva de exploração de balões captivos,
essencialmente para efeitos de observação e regulação do tiro de artilharia; esta unidade era a Companhia de Aerosteiros sediada em Vila Nova da Rainha, mais tarde constituida no Batalhão de
Aerosteiros e transferida para Alverca. Há igualmente notícia de exercícios com balões cativos em
Tancos.
Durante o último quartel do século XIX tem lugar na Europa e nos Estados Unidos da América uma
intensa investigação e experimentação do vôo do mais pesado que o ar, os planadores, o que constituiu
o ponto de partida para o invento que constituiu a aeronave com auto propulsão, finalmente demonstrado em 1903 nos Estados Unidos, por dois irmãos construtores de bicicletas. Tal como aconteceu
com o mais leve que o ar, também esta actividade dos planadores foi conhecida e praticada em
Portugal, apenas em termos desportivos civis.
Talvez seja interessante mencionar a traços muito gerais a evolução desta nova descoberta, a da
aeronave auto propulsionada, no período que estamos a analisar. Desde o primeiro voo de 56 segundos
até se atingir um alcance de duas milhas com uma aeronave levou cerca de um ano. Outro ano foi ainda necessário para que se realizasse um voo de 160 milhas a uma velocidade média de 40 milhas. Só
em 1908 se conseguiu atravessar por via aérea o Canal da Mancha, o que constituiu uma prova de
confiança no meio aéreo assinalável. O primeiro contrato para a fabricação de um avião militar teve
lugar nos Estados Unidos em 23 de Dezembro de 1907, que veio a ser ensaiado cerca de dois anos
depois. O recorde de altitude em voo de avião em 1910 era de 2625 metros. Esta descrição apenas
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serve para demonstrar que o atraso português nesta matéria não era muito grande, dado que o primeiro
voo em território português teve lugar em Outubro de 1909, embora o avião e o piloto fossem
estrangeiros.
A Companhia de Aerosteiros acolheu o primeiro avião militar do tipo Deperdussin com que se iniciou
a actividade aérea militar em 1912. De notar que o Aeroclube de Portugal havia sido fundado em 1909,
ano do primeiro vôo em Portugal, por um conjunto de militares e civis. A Escola Militar de
Aeronáutica é fundada em 1914 em Vila Nova da Rainha, assim como o Serviço Aeronáutico Militar.
Para o que nos interessa nesta exposição, o que merece relevância é que esta conquista do ar foi entre
nós iniciada essencialmente por militares, entusiasticamente aplaudida pelas populações, que chegam a
fazer subscrições para angariação de fundos para aquisição de aeronaves – isto é patente, quando mais
à frente no tempo se executam as viagens aéreas a todos os pontos do Império numa verdadeira
demonstração nacional. O primeiro “brevet” civil em Portugal foi tirado na Escola Militar de
Aeronáutica. Existiu pois uma participação civil e militar nos primórdios da aviação em Portugal,
sendo dificil discernir a parte civil da parte militar.
Conclusões
As Forças Armadas Portuguesas passaram do século XIX para o século XX com um capital de
experiência assinalável, adquirida na reacção às invasões francesas, ainda que com o grande apoio
inglês, nas guerras internas e nas guerras ultarmarinas. Contudo, paradoxalmente, a sua situação em
termos de prontidão era pouco menos que degradante. A longa paz desde meados do século e a falta de
força anímica, por contágio do ambiente externo, poderão ter estado na origem desta situação. As
grandes reformas tiveram um efeito muito positivo na formação dos oficiais, na sua profissionalização,
mas os recursos atribuidos à Instituição Militar foram sendo progressivamente reduzidos desde o
período do fontismo, apenas com a excepção da capacidade de projecção de forças para o Ultramar.
Adquirida a paz interna, a tendência das reformas parece ter sido no sentido de tornar as forças mais
operacionais, ou seja, mais dentro dos quartéis, e mais dependentes do poder político, ou seja, mais
controláveis, o que não terá sido plenamente atingido.
O regime político atribuiu desde sempre responsabilidades de segurança interna, quer pela
dependência das milícias, e das polícias municipais ao Exército, quer pela própria execução de acções
do âmbito da segurança interna pela força armada.
Os confrontos do passado, motivados por questões ideológicas criadas e debatidas nas lojas maçónicas
onde militava um grande número de oficiais, deixaram de ter lugar. A profissionalização dos oficiais
terá dificultado o contacto ou a influência entre estes e aquelas organizações subterrâneas, até porque
os militares estavam agora representados nos órgãos políticos nacionais – o canal passou a estabelecerse aos níveis intermédios e inferiores da hierarquia.
Com a Regeneração procurou-se a conciliação entre as facções que se confrontaram no passado
recente. Isto significou, em termos militares, a integração de todos os quadros, independentemente da
sua conotação política, e portanto um aumento real de efectivos, em particular na classe de oficiais.
As necessidades em África estiveram longe de esgotar este excedente de pessoal, pois como foi dito, as
operações africanas foram levadas a cabo pelas dotações das colónias, com algum reforço de quadros,
e pelas forças expedicionárias organizadas ad hoc. O primeiro contingente de forças para Moçambique
foi efectuado em 1864, e só em 1901 é que aí foi constituido um núcleo permanente de forças
europeias; o mesmo se passou nas outras colónias em data imediatamente posterior.
Em finais do século XIX, em virtude do sistema de formação militar, e da experiência de liderança em
situações difíceis, a elite nacional era muito dominada por oficiais das Forças Armadas, nos mais
diversos campos. Ao nível político, muitos lugares na Câmara de Deputados e na Câmara dos Pares
eram ocupados por oficiais, assim como no Governo e na Administração. Isto é, dada a disponibilidade
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e o reconhecimento da sua valia em vários domínios, os oficiais ocupavam cargos de elevada
importância na estrutura do Estado.
Apesar das clivagens que se continuaram a verificar na sociedade portuguesa, no final do processo
político conturbado que haveria de conduzir à implantação do regime republicano, as Forças Armadas
sairam prestigiadas como instituição nacional. Isto, apesar de terem existido dois exércitos.
O envolvimento político dos militares, que se aceitava como legítimo, conjuntamente com a idéia
generalizada sobre o papel tradicional da Instituição Militar relativamente à Nação, em todos os
domínios, numa sociedade com poucas especializações, reforçava a importância das Forças Armadas e
elevava o estatuto dos seus membros, em especial da elite militar. As escolas regimentais e a Escola
Normal são exemplos da participação das Forças Armadas no ensino público e no combate à
analfabetização; como é sabido estas escolas abrangiam a população militar e civil. Outros sectores da
sociedade beneficiaram desta participação.
Interessa-nos relembrar aqui quais foram as reformas principais do constitucionalismo liberal, numa
primeira fase, e do republicanismo, mais à frente no tempo, relativamente à Instituição Militar, e de
que forma esta acompanhou a evolução política entretanto operada.
Depois da vitória dos liberais, extinguiram-se as milícias e ordenanças, que foram substituidas pelos
batalhões de voluntários e pelas guardas nacionais, que se organizavam e dissolviam ao sabor dos
movimentos revolucionários. Para além do estabelecimento de planos de forças, e na organização das
unidades e do comando, assim como nas formas de dependência ao poder político, as reformas do
liberalismo centraram-se no tipo de organização militar, designadamente na consideração dos três
níveis: as tropas de linha, as milícias e as ordenanças. Foram várias as reformas militares desde 1832
até ao final do século, sempre em busca de uma organização mais eficaz e com a preocupação de
conter ou de usar a força militar para fins políticos internos. A partir da Regeneração deu-se o regresso
aos quartéis e a profissionalização progressiva que acompanhava a evolução tecnológica. Continuou-se
a reforma do ensino superior militar, estabilizou-se a carreira das armas, definiram-se requisitos de
prontidão e treino, procedeu-se ao reequipamento das forças.
Apesar de todas as reformas, da revolução tecnológica e dos planos de armamento iniciais, do tempo
de Fontes Pereira de Melo e de Andrade Corvo, a situação militar foi-se degradando, acompanhando o
sentido da evolução da situação política. No dizer pessimista de Carlos Selvagem “ apesar das tradicionais virtudes militares do soldado, do patriotismo e brio profissional dos oficiais e dos pesados
sacrificíos do País... a defesa nacional não se achava de molde algum assegurada. Os vícios do sistema,
o atraso das populações rurais, as deficiências técnicas dos quadros, o desleixo administrativo, os hábitos sedentários, a propensão para o burocratismo... um regime de favoritismo que permitia manter
nas posições de comando chefes ineptos ou caducos... tudo isso concorria para que nem os quadros,
nem as forças mobilizáveis, nem o armamento, transportes, serviços de reabasteciemento ou reserva
estivessem à altura da sua missão, em caso de agressão súbita às fronteiras ou mesmo de uma formal
declaração de guerra.”
Na primeira década do século XX é o próprio chefe do governo que denuncia as carências militares,
em termos de efectivos, de níveis de prontidão, de condições de vida nos quartéis, de armamento, e
que preconiza “o engrandecimento das instituições militares nacionais como uma questão de salvação
pública”.
A instabilidade política vai aumentando no final do século, a par de uma descrença das elites nas
instituições, e o regime, para conter aquelas movimentações e garantir a pacificação interna, apoia-se
nas forças militares, na função de segurança interna.
Nos primeiros anos do século XX tem lugar uma importante reestruturação do Exército no sentido de o
tornar mais operacional, para fazer face às ameaças no plano interno e externo.
Por outro lado, a militarização da sociedade que vinha do passado recente deu origem a uma onda de
anti-militarismo, encapotado ou frontal, em especial nas elites intelectuais republicanas. Importava
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controlar uma das instituições fundamentais do antigo regime, à semelhança do que aconteceu com
todas as outras instituições, para justificar a modernidade.
Na última metade do século XIX as Forças Armadas começaram as características de modernidade, no
que diz respeito a organização, ao estabelecimento de efectivos de tempo de paz e efectivos de tempo
de guerra, que foram então fixados em 30000 e 50000 respectivamente, ao estabelecimento do serviço
militar, com a duração de cinco anos na efectividade, transitando para a 2ª linha e mantendo-se na
reserva territorial até aos 50 anos de idade. Os princípios da mobilização, no sentido de preparar a
Nação para a guerra, importados das reformas prussianas, foram devidamente assimilados pelas elites
militares, ao tempo, o que significava a descrição dos recursos potencialmente utilizáveis em apoio das
operações militares, a sua gestão, assim como as medidas preventivas em termos de protecção das
populações; contudo, a implementação desses princípios foi sempre objecto de grandes dificuldades,
que não terão sido exclusivas daquele tempo. Este é um dos problemas fundamentais que determina a
natureza das relações civis-militares.
General António Jesus Bispo
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O Exército na Transição da Monarquia para a República
Tenente-Coronel Abílio Pires Lousada
Professor de História Militar do Instituto de Estudos Superiores Militares
29Abr10
Considerações Iniciais
A conjuntura verificada em Portugal ao longo do século XIX, e que conhece o seu epílogo com a
implantação da República em 5 de Outubro de 1910, foi extraordinariamente complexa e instável, marcada
politicamente por acontecimentos decisivos. Neste cenário, o Exército revelou-se o principal pólo de resistência
às invasões francesas, foi actor charneira na implantação do Liberalismo, envolveu-se nas guerras civis Liberal e
da Patuleia, esteve na génese da regeneração político-social do Portugal novecentista e foi «a ponta de lança»
que materializou a opção africana do Estado, firmando a soberania portuguesa nas possessões africanas. Desta
conjuntura, o Exército emerge, então, como Instituição de referência, preservando a coesão do seu corpo militar
e a coerência das suas estruturas organizativas.
Nos primórdios do século XX, a hierarquia superior do Exército, mantendo obediência à Constituição e
lealdade ao Chefe de Estado, acompanhou a degradação das instituições do País e repudiou veementemente o
Regicídio, assistiu à política de “acalmação” régia, mas inquietou-se com o evoluir do fervor revolucionário que
campeava na sociedade portuguesa através das sociedades secretas e, assim, não é de admirar que o confronto
político entre os partidos que suportavam a Monarquia e o Partido Republicano Português, encontrasse no
Exército uma Instituição alheada desse trânsito entre dois regimes e duas ideologias políticas, e que culminou
nas ruas de Lisboa com uma agitação subversiva de cariz popular que mudou o Regime.
A República implantou-se e, com ela, jurou-se a Constituição de 1911. Da política republicana emerge,
então, a nível interno, a necessidade de laicização do Estado, a liberalização e a alfabetização da sociedade e o
desenvolvimento económico do País. Relativamente à política externa, consagra-se a defesa da individualidade
portuguesa no contexto ibérico, define-se a manutenção da soberania das colónias africanas, releva-se a
importância de preservar a aliança britânica e a vontade em credibilizar a República nos fora internacionais.
Neste âmbito, o Exército, naturalmente, mantém as prerrogativas de braço armado da Nação e, nesse mesmo
ano, reorganiza a sua estrutura militar em moldes republicanos. Competem-lhe, fundamentalmente, três missões:
assegurar a soberania nacional; garantir a pacificação, a ordem e paz públicas nos territórios ultramarinos;
apoiar a política externa do Estado.
Desta forma, quando deflagra a Grande Guerra de 1914-1918 e o poder político entende que a participação
de Portugal no conflito mundial é estrategicamente importante, é principalmente sobre o Exército que recai o
ónus de materializar os objectivos políticos superiormente definidos. Se, em África, os objectivos de
preservação da integridade territorial eram vitais e as armas portuguesas combatiam há décadas as insurreições
internas e as ingerências externas, a presença do Exército Português nos campos de batalha da Flandres teve
uma motivação vincadamente política, que serviu para credibilizar junto das potências europeias o Regime
Republicano, recentemente implantado. Dessa forma, quando o Diário do Governo enfatiza que ” pela primeira
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vez, há cem anos a esta parte, a Bandeira de Portugal flutuará, de novo, nos campos da batalha da Europa” 1, o
Exército mostra a sua capacidade mobilizadora e organizativa, o que permite, em Tancos, o levantamento e o
treino de um Corpo Expedicionário de 55 mil homens em tempo útil, e o seu envio para a Flandres, onde à custa
de denodada bravura e enormes sacrifícios justificou que a Bandeira Portuguesa conhecesse a honra de desfilar
vitoriosa em Londres e em Paris.
Analisemos o contexto.
1. A Reorganização do Exército na 2ª Metade do Século XIX
Terminado o protagonismo intervencionista-revolucionário do Exército, a Regeneração fez regressar os
soldados aos quartéis e os oficiais substituíram as esporas pelo verbo tribunício enquanto argumento político.
Consequentemente, o Exército pôde “reunir as condições para se pensar a si próprio, dentro e fora das
instâncias do poder”, perdendo, contudo, “a exclusividade da decisão sobre os assuntos que lhe diziam
directamente respeito” (Monteiro, 2003).
A reorganização do Exército passou continuamente a estar na agenda política, sobressaindo, na segunda
metade do século XIX, as de 1862/1863, 1869/1870, 1884 e 1899/1901.
A primeira, desencadeada por Bernardo Sá Nogueira, e que preconizava a «despartidarização» completa da
Instituição e a sua subordinação ao poder político, preocupou-se em reformar a vida interna das unidades, ao
nível operacional, instrução e administrativa, modernizar o equipamento e armamento, a caírem na obsolência
em face dos avanços tecnológicos da época, sendo a Artilharia a principal beneficiada, e recuperou a
organização territorial de 1849, diminuindo o número de divisões de 10 para 3 (Ribeiro, 2004)2.
Em 1869/1870, a reorganização militar enveredou por moldes prussianos, potência militar de referência, no
que à organização, armamento, equipamento e instrução diz respeito. Os efectivos previstos variavam dos 30
000 homens em tempo de paz, aos 50 000 em período de guerra, ficando estipulado, pela primeira vez, “o
princípio da igualdade dos cidadãos perante o tributo de sangue”, mantendo-se a obrigatoriedade e gratuitidade
do serviço militar (Lopes Alves, 2004) 3. Contudo, a lei de Recrutamento permitia a remissão a dinheiro, que
inviabilizava um serviço militar geral.
No entanto, datam de 1884 e de 1899-1901 as principais reorganizações militares que, com ajustes pontuais,
caracterizaram o Exército do ocaso da Monarquia em Portugal.
Em 1884, ano de início da Conferência de Berlim, Fontes Pereira de Melo procedeu a uma ampla
reformulação das forças terrestres do País. Assim, devido à necessidade de defesa face à Espanha e à satisfação
de reivindicações castrenses, aumentou os efectivos em todas as armas, dos quadros e do número de unidades e
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Diário do Governo, nº 9, 1ª Série, Lisboa, Imprensa Nacional, 17 de Janeiro de 1917.
Em 1868, as Divisões passaram a ser 5.
3
Refere Maria Carrilho que “a grande fonte de receitas para a compra de armamento era a prática das remissões” (1885),
o mesmo acontecendo para financiar as campanhas nas colónias; a Taxa Militar era a quantia paga pelos cidadãos ao
Estado que não cumprissem o serviço militar, fosse exclusão, incapacidade ou outros motivos. Este sistema de
recrutamento “(…) tinha como consequência que só serviam nas fileiras, como sorteados ou substituídos, os menos
qualificados, na sua quase totalidade analfabetos, o que rebaixava o nível social do Exército e, consequentemente, o seu
valor e mesmo a sua posição face à Nação (…)” (Coelho, 1988).
2
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fixou três escalões (Tropas Activas, 1ª Reserva, 2ª Reserva), em que “era a mobilização das reservas que fazia
o Exército passar do «pé de paz» para o «pé de guerra», compreendendo o exército activo – num total de 120
000 homens – não somente os que estavam a prestar o tempo normal de serviço mas também a primeira
reserva” (Coelho, 1988).
A reorganização tinha em mente um conceito de defesa metropolitano, assente no Porto, Península de
Setúbal e, principalmente, Lisboa, que para sua defesa foi revitalizado o Campo Entrincheirado4, e a sustentação
da suserania nos territórios coloniais, preconizando a organização de forças expedicionárias com destino a
África.
Outra preocupação residia na modernização do armamento. Assim, a Enfield, arma padrão do Exército
desde o decénio 1860, é transformada para o sistema Snider e adquirem-se armas de repetição Kropatschek. As
primeiras passam a armar as unidades de recrutamento em África e os poderes locais afectos ao Poder
Português, para onde seguem a moderna metralhadora Maxim e os obuses de montanha Krupp; a Kropatschek
será até ao final do século a arma de excelência do Exército Metropolitano, armando as forças expedicionárias
de pacificação, principalmente a Infantaria (Telo, 2004).
Em 1899, através do General Sebastião Teles, procedeu-se a nova reorganização, de molde a diminuir o
número de unidades e quadros de oficiais em tempo de paz, mas com a ideia de optimizar a capacidade de
mobilização em caso de necessidade 5.
Este dispositivo permitia, com a mobilização da 1ª Reserva, obter um contingente de 124 458 militares
(Telo, 2004), distribuído por 4 Divisões no continente e 2 Comandos nas ilhas atlânticas (Carvalho, 1993).
Dois anos depois, foram fixadas três «regiões militares» no continente (Norte, Centro e Sul), “em cada uma
das quais teriam quartel permanente duas Divisões do Exército, com sede, respectivamente, em Vila Real e
Porto; Viseu e Coimbra; Lisboa e Évora” (Carrilho, 1985, p. 106); foi ainda criada a Reserva Territorial,
principalmente para defesa das localidades (Carvalho, 1993).
Porém, é bom referir que apesar das muitas e variadas tentativas de reorganização militar, a maioria, onde a
de 1884 se manteve como normativa, teve vida efémera ou nem chegaram sequer a ser aplicadas (Vieira, 1996),
fosse por falta de vontade política, incapacidade financeira ou fixação em aspectos de somenos importância,
como os uniformes, as promoções e a designação dos postos. Na realidade, as reformas não reflectiam uma
visão estratégica nacional nesse domínio, em detrimento da política sectorial do Partido que, em cada momento,
exercia o Poder. Essa constatação é visível na organização territorial do País, onde facilmente se percebe que, ao
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O Campo Entrincheirado de Lisboa assumir-se-ia, com a Praça de Elvas e o forte de São João Baptista, na Terceira, como
fortificação de 1ª classe. Compreendia “as fortificações de Monsanto, os redutos do alto do Duque, Caxias e Monte Cintra,
as baterias do Bom Sucesso e da Lage, a praça de São Julião da Barra, o reduto do Duque de Bragança” e outras
edificações existentes na área limítrofe. Em 1886 entrou em funcionamento o Campo de Instrução de Tancos, entendido
como adequado para treino e manobras do Exército, por ser pouco acidentado, estar próximo de Lisboa e ser servido por
uma linha de caminho-de-ferro e se situar nas mediações da “foz do Zêzere sobre o Tejo e à do Nabão sobre o Zêzere”
(Serrão, 1990).
5
Da redução de unidades resultaram: 31 Regimentos de Infantaria (36 do antecedente) e 4 Batalhões de Caçadores; 8
Regimentos de Cavalaria (10 do antecedente); ao invés, a Artilharia passou de 3 para 4 Regimentos de Campanha,
constituiu-se um Grupo de Montanha, 2 Regimentos de Fortaleza, 1 Grupo a Cavalo e o reforço da Engenharia (Telo,
2004).
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contrário do acontecia com a de Beresford 6, não se vislumbra uma grande coerência estratégica na disseminação
das unidades, um esquema mais em “função da existência de quartéis e das conveniências da política local”
(Martins, 1945). Acresce que “a dispersão das Forças Armadas era um recurso político do Governo, que, na
falta de um corpo de polícia rural, satisfazia as necessidades de segurança das populações pondo-lhes um
quartel por perto”, tendo o Exército, em 1910, disseminadas 114 unidades no País (Ramos, 1994).
Paralelamente, as premissas resultantes da Conferência de Berlim originaram a criação do Exército
Colonial, em 1895. De facto, até essa altura, o dispositivo militar no Ultramar era constituído,
fundamentalmente, por tropas disciplinares e auxiliares indígenas, enquadrados por um reduzido número de
oficiais metropolitanos, insuficiente e deficientemente armado e equipado, o que dificultava a credibilidade da
presença militar (Regalado, 2004) 7.
Foi só a partir de 1891 que a política de subjugação africana se organizou, com a concentração de esforços
em Moçambique, onde as rivalidades europeias e o poder dos «caciques» locais eram mais forte, seguindo-se,
depois, Angola. Consequentemente, a partir de 1893 cada uma destas províncias passou a contar com 4
companhias de indígenas e 1 Batalhão de Artilharia europeia e, no ano seguinte, legislou-se “a constituição de
um exército colonial independente da metrópole, passando as tropas de Moçambique a constituir o Exército da
África Oriental, como as de Angola constituiriam o Exército da África Ocidental” (Martins 1945) 8.
Em 1901, a organização e o serviço militar nas colónias foi regulado: criaram-se as comissões de serviço
ordinárias para os oficiais que serviam no Ultramar; as Companhias de Guerra foram substituídas pelas de
Indígenas de Infantaria, enquadradas por oficiais da metrópole, organizadas em pequenas unidades de linha
individualizadas, cada qual com uma área de responsabilidade, para formar uma espécie de malha capaz de
cobrir todo o território e tornar desnecessário o envio de forças expedicionárias; para melhor sustentar estes
objectivos, criaram-se Companhias Mistas, à base de tropas de Infantaria e de Artilharia de montanha ou de
guarnição, pelotões indígenas de Dragões e criaram-se unidades «brancas» das três armas, posicionadas em
pontos sensíveis prontas a actuar em caso de necessidade (Martins, 1945).

2. O Exército no Início do século XX
Portanto, no final do século XIX Portugal apresentava dois tipos de exércitos, o Metropolitano e o Colonial,
com objectivos estratégicos diferenciados, uma organização específica, um plano de actuação geográfico
6

Em 1816, com Beresford, o aquartelamento permanente da tropa dava os primeiros passos, pelo que a escolha das
instalações e localidades se regeu, sobretudo, pela necessidade de defesa territorial do País; no final do século XIX, a
prática decorria, em grande medida, do aproveitamento das instalações deixadas livres pelas Ordens Religiosas, depois da
sua extinção em 1834.
7
O contingente militar das colónias, em 1887, tinha: em Cabo Verde 256 militares, 284 em S. Tomé e Príncipe, 650 na
Guiné, 2791 em Angola, 2223 em Moçambique, 1790 na Índia e 1602 em Macau e Timor (Telo, 2004).
8
O ano de 1894 iniciou uma nova fase de actividade militar colonial portuguesa, com a campanha para submeter os Vátuas,
em Moçambique, conduzindo a um conjunto de campanhas que, na maioria dos casos glorificou o País e aumentou a
galeria dos heróis militares nacionais: Combate de Marracuene (1894); Acção de Chaimite (1895); Pacificação de Maputo
(1896); Campanha de Namarrais (1896); Campanha de Gaza (1897); Campanha de Maconténe e Mapulanguéne (1897);
Campanhas da Zambézia (1897); Campanha de Mataca (1899); Campanha do Barué (1902); Campanha de Bailundo
(1902); Ocupação de Angoche (1910.
Em Angola destacaram-se as seguintes acções militares: Campanhas do Bailundo, Selles e Bimbe (1902); Cuanhama
(1903); Campanha dos Cuamatos (1907); Campanha de Dembos (1907); Operações na Lunda (1910).
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concreto e um «estatuto» individualizado. Assim, enquanto o Exército Colonial, pela frequência do seu
envolvimento em campanha, que permaneceria até ao fim da Grande Guerra, ganhou um pendor operacional e
mostrou ao País os novos heróis do Império, na Metrópole o Exército apresentava uma reputação incipiente, o
espírito de casta não existia e o profissionalismo deixava muito a desejar. De facto, com uma hierarquia
totalmente dependente e subserviente ao Ministério da Guerra, os oficiais «metropolitanos» pouco mais
representavam que “uma dispersa massa de funcionários públicos fardados” (Ramos, 1994).
Por isso, a natureza institucional do Exército ganhou um pendor vincadamente colonial (Ferreira, 1992).
Em 1905, projectou-se o «Quadro Privativo do Ultramar», constituído por oficiais subalternos e capitães,
cuja nomeação recaía, preferencialmente, no oferecimento individual e, sempre que os quantitativos era
insuficientes, na imposição de serviço (Carrilho, 1985). Porém, apesar do maior protagonismo operacional do
Exército Colonial, a prática mostrou algumas contradições: o agudizar das campanhas em África obrigou,
amiúde, ao reforço de forças expedicionárias da metrópole, retirando a autonomia pretendida pelo Exército
Colonial; mais perto da corte e da sociedade, os oficiais do Exército Metropolitano ganharam um maior pendor
político (Ferreira, 1992, e Carrilho, 1985).
Revivia-se a dicotomia castrense dos oficiais de espada e de capa.
O resultado desta situação foi o mal-estar de caserna, agravado por outras disparidades estatutárias ou
tácitas, pois além da diferenciação entre o oficial colonial e o metropolitano, havia o oficial da Escola do
Exército e o da Escola Central de Sargentos, a quem foi vedado o acesso aos postos elevados da hierarquia, o
militar combatente (Infantaria, Cavalaria, Artilharia e de Estado-Maior) e o não combatente (Administração
Militar, Médicos, veterinários e farmacêuticos militares), o militar cação e o culto (Carrilho, 1985). Estas
contradições produziram efeitos quando a Monarquia, agonizante, precisou de recorrer ao seu braço armado
para se sustentar, ficando vincado que o facto de o Exército estar subordinado ao poder político não significava
que estava disposto a acorrer em sua defesa (Ferreira, 1992).
Esta situação é visível a seguir ao Regicídio, pois com o assassinato de Dom Carlos perdeu-se o laço de
fidelidade-lealdade entre a realeza e o Exército, com a Instituição a manifestar indiferença pela vida pública e
“um renovado ódio aos políticos” (Valente, 1974).
Entretanto, depois do período de estabilidade política permitido pela Regeneração, sobreveio a
«tempestade», decorrente da crise económica da década de setenta, da partilha de África na de oitenta e o
Ultimatum, em 1890.
Desta conjuntura beneficiaram os republicanos. Existente desde a vitória do liberalismo (1834), o
republicanismo ganhou expressão com a proclamação da República em Espanha, em 1868, e a sua instauração
em França, em 1870, fortalecido com a consciência doutrinária e política de uma geração de universitários
(Saraiva, 1998). Sem um projecto político consistente, movidos por ideais patrióticos e um ódio ao Trono e ao
Altar, os republicanos agarraram-se às «bandeiras» que a Conferência de Berlim e o Ultimatum permitiram,
acusando o Regime Monárquico, no primeiro caso, de não ser capaz de fazer valer os direitos nacionais em
África e, no segundo, de ser subserviente dos interesses britânicos.
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É neste contexto que os republicanos politizam os sargentos 9 que, descontentes com a preterição nas
promoções face aos oficiais 10, se insurgiram no Porto, em 31 de Janeiro de 1891. A insurreição armada iniciouse no Campo de Santo Ovídio e contou com a participação do Regimento de Infantaria 10, Regimento de
Caçadores 9, Guarda-fiscal e um destacamento do Regimento de Cavalaria 6, sendo o contingente chefiado pelo
capitão Amaral Leitão, do Regimento de Infantaria 10, e pelo alferes Costa Malheiro, do Batalhão de Caçadores
9 (Martins, 1926). Daí avançaram para os Paços do Concelho, onde proclamaram a abolição da Monarquia e
deram «vivas» à República (Martins, 1926). Depois, a tropa rumou em direcção à Praça da Batalha pela rua de
Santo António, em perfeita confiança e desordem, engalanados pela populaça, onde foi recebida pelo fogo da
Guarda Municipal, que a esperava, terminando a «aventura» num banho de sangue (Calamote, 1993).
A repressão agudizou a situação e deu aos republicanos os primeiros mártires (Lousada, 2007). Percebendo
que o Exército era a única instituição monárquica credível e com capacidade de influenciar a conjuntura, os
republicanos procuraram, então, aproveitar a erosão do sistema político, o evidente mal-estar entre o Exército
Metropolitano e o Colonial e os atritos entre os oficiais e os sargentos (Caeiro, 1997). Ou seja, procuraram
republicanizar a família militar. Porém, o hermetismo corporativo dos oficiais do Exército e os acontecimentos
do Porto orientaram os esforços de «sedução» para os sargentos do Exército e para a Marinha, onde a
hostilidade ao regime era uma realidade (Dias, 1912). De acordo com Machado Santos, os oficiais da Marinha
eram todos republicanos (Santos, 1911), o que, a 5 de Outubro, faria toda a diferença, pois os republicanos
tinham ao seu dispor cerca de 5 000 marinheiros, além de 281 bocas-de-fogo de artilharia (Ramos, 1994).
A partir de 1906, quando os republicanos pretendiam explicitamente substituir-se à Monarquia como poder,
as simpatias sociais dos dois campos eram conhecidas: no monárquico sobressaíam a hierarquia administrativa,
o clero, os proprietários, os oficiais de casta do Exército, a gente das províncias e a alta burguesia das cidades;
no republicano, elites intelectuais, jornalistas, estudantes, sargentos, elementos da Marinha, pequenas classes
médias urbanas e o operariado (Saraiva, 1998).
Mas, os republicanos contavam também com a característica insidiosa da Maçonaria e da Carbonária. A
Maçonaria era uma organização secreta cujos membros, figuras proeminentes da sociedade, se tratavam por
irmãos e se reuniam em Lojas, onde se debatia, com o malhete na mão, filosófica e esotericamente os problemas
da sociedade. O ideário republicano foi de tal forma sendo absorvido pela Maçonaria que, no início do século
XX, existia uma ligação estreita, para não dizer quase fusão, entre o Grande Oriente Lusitano Unido e o Partido
Republicano (Marques, 1995) 11. Quanto à Carbonária, também uma organização secreta, criada em Portugal no
final do século XIX por elementos da Maçonaria, era menos elitista e mais operacional, os seus membros
reuniam-se em Choças de revólver em punho e tratavam-se por primos, tornando-se no «braço agitador» dos
republicanos.
9

Nessa época, os sargentos eram considerados praças de pré, situação que pretendiam inverter e que só aconteceria com a
reorganização de 1937, já no Regime do Estado novo (Calamote, 1993).
10
O descontentamento agudizou-se quando foram promovidos três aspirantes ao posto de alferes quando a lei prescrevia
que uma das vagas se destinava a um sargento.
11
A influência da Maçonaria era de tal ordem que depois de implantada a República cerca de 50% dos membros do
Governo Provisório eram maçons, tal como acontecia nas Câmaras Parlamentares, situação que manteve até 1926
(Marques, 1995).

6

Os acontecimentos precipitaram-se em 1 de Fevereiro de 1908, quando elementos da Carbonária
assassinaram D. Carlos, supostamente ao arrepio do Directório do Partido Republicano, que fez uma pausa nos
trabalhos conspiratórios (Cardoso, 1992).
Entretanto, carbonários infiltravam-se nos quartéis e unidades de Marinha seduzindo sargentos e praças, e
davam provas da sua força e capacidade de mobilização, como aconteceu com o desfile de milhares dos seus
membros em Lisboa (Grainha, 1912). Ao invés, o corpo de oficiais do Exército 12 permanecia indiferente,
centrado no seu status institucional e abominando a degradação partidária do País (Valente, 1974). Isto
significava que a hierarquia do Exército nem se converteu aos republicanos, com quem não se identificava, nem
estava disposto a lutar pela defesa de um regime político-partidário decrépito, limitando-se a acompanhar o
desenrolar da situação. Tanto que D. Manuel não alcançou com os oficiais os laços de fidelidade que existiram
com Dom Carlos (Martins, 1926), que considerava os oficiais como seus camaradas, apesar de acreditar na
solidez do braço armado do Estado para debelar eventuais sublevações populares (Carrilho, 1985).
Erradamente, como comprovaram os acontecimentos.
Em boa verdade, o 5 de Outubro foi possível devido ao falhanço do «movimento africanista», em finais do
século XIX. Este «movimento», de que fizeram parte militares da estirpe de Mouzinho de Albuquerque, Aires
de Ornelas, Alves Roçadas, Caldas Xavier, Pereira d’Eça, Paiva Couceiro, Gomes da Costa, Martins de Lima,
Van Zeller e Pinheiro Chagas, propuseram a D. Carlos uma reforma do Regime, mediante a fórmula de um
Governo Militar afastado dos partidos políticos e tutelado pelo Rei, ainda que de forma transitória. Este, no
entanto, receou a proposta, apostando mais tarde no modelo franquista 13.
Depois do regicídio, D. Manuel não só ignorou o projecto político dos africanistas, ostracizando-os, como
afrontou os franquistas, situação que originou o corte na «dupla» Monarquia-Exército 14. Não obstante, o
Monarca chegou a convencer-se do contrário quando, após assistir a manobras militares no Buçaco,
comemorativas do centenário da batalha, em 27 de Setembro de 1910, proclamou: - “«hoje conquistei o
Exército»” (Santos, 1990). Na verdade, o Rei tornara-se ambíguo, perdeu a estima da direita conservadora e não
obteve a consideração da esquerda anti-monárquica (Ramos, 1994), constatação que se tornou óbvia com a
nomeação do Liberal Teixeira de Sousa para a chefia do Governo. Lisboa vivia, portanto, mergulhada num
ambiente diário de conspiração política e de anarquia social. De tal forma que, após o verão de 1910, ocorriam,
por um lado, insistentes rumores de um golpe de estado conservador, enquanto, por outro se previa a
possibilidade de uma revolução republicana. Por isso, “no princípio do Outono (…) apesar de continuarem a
falar de um golpe, os militares conservadores hesitavam em defender uma monarquia que preferia rodear-se
dos seus inimigos” (Ramos, 1994).

12

Apesar de haver alguns oficiais subalternos e cadetes da Escola do Exército que eram republicanos (Carrilho, 1985).
Relativamente à proposta de um governo militar feita pelos «africanistas» a Dom Carlos ver: Ramos, 2006.
14
Daí a passividade do corpo de oficiais quando eclodiu a insurreição republicana. De tal forma que muitos deles se
deixaram prender, sem resistência, nas unidades e em casa, quando os carbonários, sargentos e cabos actuaram em 5 de
Outubro.
13
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3. A Subversão Armada de 5 de Outubro de 1910
Foi nesta conjuntura que, na noite de 3 para 4 de Outubro de 1910, eclodiu a subversão armada que abateu a
Monarquia em Portugal.
Os mentores da Insurreição foram o Doutor Miguel Bombarda, membro do Directório do Partido
Republicano, o Almirante Cândido dos Reis, o General Encarnação Ribeiro e o Comissário Naval Machado
Santos, todos eles eram «obreiros» da Maçonaria. À sua volta, congregaram um conjunto de militares da
Marinha e do Exército, a maioria quadros intermédios, sargentos e praças, e uma base alargada de carbonários,
que incluía muitos dos militares envolvidos.
A actuação arreigada de Machado Santos na Rotunda, sustentada num «ambiente» de confronto anárquico
que contou com a acção do Quartel de Marinheiros de Alcântara, o regimento de Infantaria 16 de Campo de
Ourique, e o Regimento de Artilharia de Campolide e os vasos de guerra fundeados no Tejo (Adamastor, São
Rafael e D. Carlos), venceu a ténue reacção das forças governamentais, restringida à actuação desconexa da 1ª
Divisão (Lisboa), comandada pelo General Rafael Gorjão, e a alguns oficiais monárquicos indefectíveis, como
Paiva Couceiro (Lousada, 2007). A Monarquia caiu porque não teve quem a defendesse, pois nem a Guarda
Real dignificou a função, conforme lástima do chefe de governo Teixeira de Sousa, acusando os oficiais de
ignoraram os juramentos de fidelidade à Monarquia (Sousa, 1912). Acresce que o Regime tinha um plano
contra-revolucionário que não previa forças militares do lado da subversão.
Mas, a verdade é que podemos afirmar que as Forças Armadas não participaram nos acontecimentos de 5 de
Outubro enquanto instituição nacional, o que equivale a dizer que a estrutura superior da Marinha e do Exército
não foram protagonistas. A República implantou-se por telégrafo e o republicanismo ortodoxo falhou por
completo, triunfando o republicanismo carbonário.
Enfatizamos a inacção do corpo de oficiais do Exército face à conjuntura, razões centradas na descrença no
Governo do Reino, repúdio face às lutas político-partidárias entre monárquicos e entre monárquicos e
republicanos, os focos de tensão corporativos, originados pela coexistência de dois Exércitos (Metropolitano e
Ultramarino), dois tipos de oficiais (da Escola de Guerra e da Escola Central de Sargentos), e o projecto
ignorado dos «africanistas», um projecto que D. Carlos não assumiu e D. Manuel II repudiou 15.

4. O Exército Republicano
As Forças Armadas não fizeram o 5 de Outubro mas o golpe de estado foi-lhes imputado pelo regime saído
da Rotunda, o que não deixa de ser interessante. De facto, “para a República era importante eliminar, tanto
quanto possível, a participação popular e carbonária dos acontecimentos, comprometendo a componente
militar”, dando à edificação na nova ordem interna um cariz institucional (Afonso, 2008). Situação que as
Forças Armadas assumem justificando o apelo de Teófilo Braga a partir da Ilustração Portuguesa logo a 5 de
Outubro: “o Governo Provisório da República saúda as forças de terra e mar que com o povo instituíram a
República para felicidade da Pátria” (cit. Afonso, 2008). E, assim, a “confirmação solene” das adesões dos
15

O projecto de governo militar afastado dos partidos vingaria anos mais tarde, após o triunfo da Revolta Militar de 28 de
Maio de 1926.
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oficiais à nova conjuntura marca pontos, reduzindo os saneamentos, considerados contraproducentes, a números
mínimos 16.
Após a implantação da República, assistiu-se a profundas transformações nas suas leis e regulamentos, de
que destacamos as militares, sendo o Coronel Correia Barreto, Ministro da Guerra, o principal impulsionador.
De facto, “num ambiente de indisciplina generalizada nos quartéis e de desconfiança em relação a um EstadoMaior guarnecido por um número reduzido de oficiais republicanos, o Governo Provisório (...) resolve lançar
(...) um debate sobre os princípios orientadores da urgente reorganização militar” (Vieira, 1996).
Para o Governo, o Exército, que devia passar de permanente a miliciano, era “(...) uma instituição liquidada.
Falseada como era completamente a sua missão, desde longos anos, nula tinha sido a sua preparação para a
guerra”; por isso, preconizava que a “redução do serviço activo (...), desenvolvimento e aperfeiçoamento à
organização de reservas, nas quais todos depositavam as suas melhores esperanças, vista a impossibilidade de
conseguir reunir, só com tropas de primeira linha, os enormes efectivos que hoje são indispensáveis ao grande
sorvedouro da guerra” 17. O novo Exército deveria ser verdadeiramente nacional, sem privilégios de castas e
com o espírito militar implantado desde as cidades até às aldeias pois, segundo os legisladores, “o país
sustentava um pseudo-exército permanente, que a monarquia supunha erroneamente ser a sua guarda
pretoriana (...). Teria o falido regime monárquico (...) evitado enveredar afoitamente para o caminho da nação
armada, por ver nela um perigo para a sua integridade (...)” 18.
Portanto, à maneira Suíça, procurou substituir-se o Exército semi-profissional da Monarquia pelo conceito
de «Nação em Armas», onde todos os cidadãos deviam passar pelas fileiras, enquadrados por oficiais milicianos
e um núcleo profissional reduzido ao mínimo, a quem cabia o papel de instrutor-educador do cidadão-soldado.
Esta concepção pretendia formar ideologicamente os cidadãos que recebiam a instrução militar, republicanizar
os quartéis e retirar aos oficiais do quadro a «propriedade» do Exército que, por não terem dado um apoio
explícito à «revolução», passaram a estar sob suspeita e debaixo de uma vigilância apertada. Efectivamente,
“(...) irrompeu uma vaga de fundo de soldados, sargentos e civis contra os oficiais, dentro e fora dos quartéis,
afectando profundamente a disciplina militar, grupos de vigilância integrados por carbonários, além dos
designados por formiga branca do Partido Republicano, (...) empenhados em dar informações e efectuar
denúncias de oficiais provocadores da sua instabilidade, mal-estar e indignação” (Bessa, 1997).
A ambiguidade do programa republicano chocou, assim, com as pedras basilares do Exército – lealdade,
hierarquia, disciplina –, que acicatou o conservadorismo de grande parte dos oficiais (Matos, 2004).
O Decreto de 25 de Maio de 1911, fundamentou, ainda, as bases do Exército Metropolitano, que se dividia
em três escalões: Tropas Activas, de Reserva e Territoriais. As Tropas Activas constituíam o exército de
campanha e guarneciam em permanência os pontos fortificados, nelas servindo os homens dos 20 aos 30 anos.
As Tropas de Reserva destinavam-se a reforçar as Tropas Activas e a exercer tarefas de serviços, nelas
constando os homens dos 31 aos 40 anos. As Tropas Territoriais eram a reserva territorial, destinavam-se a
16

O 5 de Outubro não implicou uma alteração significativa na hierarquia militar e só foram demitidos 50 oficiais (30 a
pedido dos próprios), mantendo-se a passagem a situações de reserva ao nível dos anos anteriores.
17
Prefácio da Ordem do Exército Nº 5, de 6 de Março de 1911.
18
Prefácio da Ordem do Exército Nº 11, de 25 de Maio de 1911.
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defender as localidades, efectuar trabalhos de fortificação e outras funções não operacionais, enformando os
homens dos 41 aos 45 anos.
Assim, Portugal incorporava anualmente um contingente de 30 000 homens, contando ainda com 11 600
militares permanentes; em períodos de guerra o efectivo subia para cerca de 300 000, não contando com as
Tropas Territoriais (Carrilho, 1985).
Num modelo que perdurou até 1926, as Tropas Activas compreendiam 8 Divisões, uma Brigada de
Cavalaria e Unidades não endivisionadas (Guarnição das ilhas, Artilharia, Engenharia, Serviço de Saúde). Cada
uma das Divisões comportava o Quarte-general, quatro Regimentos de Infantaria, um Regimento de Cavalaria,
um Regimento de Artilharia e um Grupo de Baterias de Metralhadoras 19. A 1ª Divisão era a mais importante,
tinha sede em Lisboa e englobava os distritos de Lisboa, Santarém e Setúbal 20.
Relativamente ao Exército Colonial, procurou-se materializar a intenção constante das reformas militares da
Monarquia, a sua independência relativamente ao Exército Metropolitano, através do recrutamento localizado e
de «levas» de oficiais, a maioria milicianos, feitos numa base de voluntariado, de forma a restringir os corpos
expedicionários enviados a partir do Exército Metropolitano (Matos, 2004).
Um outro dado merece atenção, pelas implicações futuras que teve no relacionamento «hostil» entre a
República e o Exército: a criação da GNR, das «cinzas» das Guardas Municipais de Lisboa e Porto, a 14 de
Maio de 1911. O objectivo consistia em libertar o Exército das suas atribuições de garantia da ordem pública
nos meios rurais (Santos, 1999, pp. 185-189). Contudo, rapidamente se tornou na «guarda pretoriana» do
regime, pois o Governo tratou de assegurar, desde o princípio, a sua lealdade: não integrou muitos dos
elementos da ex-Guarda Municipal, tidos como demasiado realistas; recrutou civis e um elevado número de
praças do Exército, alguns deles promovidos a sargentos; sargentos do Exército, muitos dos quais foram
promovidos a oficiais. O critério de recrutamento era, basicamente, o seu republicanismo, que inquietou os
oficiais do Exército, que passaram a ver a GNR com desconfiança (Matos, 2004).
A Grande Guerra «deitou por terra» o quadro legislativo reestruturante do Exército da República pensado
pela República burguesa do Partido democrático. Portugal, no secundário e marginal teatro africano, esteve em
guerra com a Alemanha, desde 1914, com o desencadear dos ataques no Sul de Angola, a partir do Sudeste
africano, e no Norte de Moçambique, através da base do Tanganhica. O consenso generalizado sobre a
necessidade de manter a soberania portuguesa levaram à mobilização imediata de tropas para África que, em
Angola, se orientaram para a ocupação do território a Sul do rio Cunene, inserto no projecto germânico de
fundação de «Angola Bund» e de unificação do Sudoeste Africano (Cann, 2003), enquanto em Moçambique os
objectivos eram, fundamentalmente, a reocupação de Quionga, território português ocupado pelos alemães

19

Ordem do Exército Nº 11, de 16 de Maio de 1911.
A 2ª Divisão, situada em Viseu, incluía este distrito e o da Guarda; a 3ª Divisão, no Porto, coincidindo unicamente com
este distrito; a 4ª Divisão, em Évora, da qual faziam parte os distritos de Beja e de Faro; a 5ª Divisão, em Coimbra e
englobava este distrito e o de Aveiro; a 6ª Divisão, em Vila Real, compreendendo ainda o distrito de Bragança; a 7ª
Divisão, em Tomar, incluindo os distritos de Leiria, Castelo Branco e Portalegre; a 8ª Divisão, em Braga, num distrito a
que se juntava o de Viana do Castelo (Matos, 2004).
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desde o final do século XIX, a passagem do rio Rovuma e a ocupação de uma parcela Sul do território da
colónia alemã (Cann, 2002).
Mas, a campanha africana fez perceber a necessidade de aumentar o número de soldados e de oficiais
profissionais para a sua defesa; consequentemente, recorreu-se ao método usual de preparação e envio de forças
expedicionárias metropolitanas 21. O ambiente em que ocorreu a formação dos corpos expedicionários com
destino às colónias, mal preparadas, inadaptadas para o combate num clima tropical, deficientemente armadas e
equipadas, foi de desagrado entre os militares (Ferreira, 1992).
Mais problemática foi a decisão de enviar tropas para teatro europeu. Por isso, não deixa de ser sui generis
que a Estratégia Nacional da 1ª República esteja praticamente consignada nos objectivos aduzidos pelo Partido
Democrático 22 para fazer de Portugal um beligerante na Grande Guerra. Nesse propósito estava contida a
necessidade de garantir a soberania das colónias africanas, que a vitória aliada na frente europeia justificaria, a
preocupação de manter afastado o perigo espanhol, a procura de legitimação internacional do regime saído do 5
de Outubro, a manutenção da aliança com a Inglaterra, a consolidação interna do regime e a solvência financeira
e o desenvolvimento económico do País (Teixeira, 1996, e Fraga, 1999). Seja como for, a participação na guerra
na Flandres inviabilizou o pensado Exército Miliciano, obrigando o Governo a aumentar consideravelmente o
quadro de oficiais permanentes (Carrilho, 1985, p. 216). Foram enviadas duas forças expedicionárias, O Corpo
Expedicionário Português (CEP) e o Corpo de Artilharia Pesada Independente (CAPI): o CEP teve a sua base
organizativa na Divisão de Instrução Reforçada, efectuando-se a sua preparação no Polígono de Tancos, entre
Fevereiro e Agosto de 1916 23, posteriormente elevada a Corpo de Exército, a duas Divisões; o CAPI foi
organizado com tropas de artilharia do Campo Entrincheirado de Lisboa, compreendendo 10 Baterias (Martins,
1945).
Só que a guerra não correu de feição às Armas Portuguesas, principalmente no teatro europeu. Aqui, o
desastre foi uma realidade, por várias razões: a preparação em Tancos foi desadequada, porque se apostou nas
marchas forçadas para a Infantaria, extenuantes exercícios de Cavalaria e na preparação de tiro com armas
jamais utilizadas na Flandres, onde prevaleceram a guerra estática e a utilização de armamento, equipamento e
fardamento ingleses; no terreno, o contingente foi treinado e adaptado ao cenário de guerra pelos ingleses, de
forma que só em Novembro de 1917 é que o comandante do CEP assumiu inteiramente a responsabilidade do
sector atribuído; a alimentação também não ajudou, dificultando a adaptação do expedicionário português que,
privado das «iguarias» lusas teve de se conformar com as inglesas; a maior dificuldade residia nas deficiências
existentes ao nível da substituição das tropas, o roulement, devido à insuficiência e deficiência dos meios de
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O esforço de guerra, no seu todo, foi efectuado por cerca de 1 500 oficiais, 32 000 sargentos e soldados metropolitanos e
19 000 elementos indígenas (Fraga, 1999).
22
Em 1911, as lutas políticas cindiram o Partido Republicano Português em três: Partido Democrático, Partido Unionista e
Partido Evolucionista.
23
A rapidez da organização e da preparação do CEP (Fevereiro-Agosto de 1916) e o desfile militar na Parada de Montalvo
esteve na origem daquilo que alguns designaram «O Milagre de Tancos»; a forma como a preparação foi feita e as
repercussões operacionais que teve nas trincheiras levou outros a falar no início de uma grande desgraça.

11

transporte marítimos portugueses e à subida ao poder de Sidónio Pais, em Dezembro de 1917, que entravou o
empenhamento de Portugal na guerra 24.
Em suma, a organização, preparação e treino do Corpo Expedicionário foram efectuados de acordo com as
vicissitudes portuguesas e a guerra em conformidade com o enquadramento britânico e as exigências das
trincheiras.
Consequentemente, a indisciplina (insubordinações, revoltas, deserções, auto-mutilações) grassaram nos
soldados do CEP e, com isto, as baixas. Assim, jamais o CEP esteve alguma vez no pleno das suas capacidades,
pois dos 55 mil homens enviados chegaram a estar perto de 20 mil incapacitados. A somar a tudo isto,
acrescente-se a escassez das licenças gozadas na retaguarda e o fraco exemplo e incipiente empenhamento dos
oficiais na linha da frente, instalando-se nos soldados um sentimento de abandono. O culminar de toda esta
situação foi o desastre de La Lys, resultante da ofensiva alemã da madrugada de 9 de Abril de 1918, que incidiu
no sector português, no dia em que estava previsto iniciar-se o seu processo de rendição por um contingente
inglês 25.

5. Fim
No final do conflito, o País herdou um Exército desmoralizado e quantitativamente desproporcionado: o
corpo de oficiais cresceu dos 3400 de 1914 para os 4900 de 1918 e os oficiais milicianos passaram de 300 para
3000, sem contar com milhares de soldados e sargentos (Matos, 2004, p. 139). O resultado foi o aumento das
tensões entre a classe política e o corpo de oficiais, com aquela a culpar este pelo fraco desempenho no conflito,
por contraponto ao do soldado 26, e com os oficiais, revoltados pela obrigação de participarem numa guerra
alheia, a mando de um regime com que não se identificavam, a culparem os políticos pelas derrotas e
humilhações sofridas. Por isso, o General Gomes da Costa escreveu “se não obteríamos resultados superiores
limitando a nossa acção militar ao Ultramar, batendo os alemães nas duas costas de África, o que era
relativamente fácil e, apoderando-nos das nossas colónias, concluída a guerra, liquidaríamos a nossa situação
financeira e colonial” (Costa, 1920).
Os próprios oficiais milicianos, fosse por receio de tumultos em caso de licenciamento ou por opção política
de contraponto aos profissionais, foram incorporados no quadro, originando problemas corporativistas (Pinto,
2000).
Assim, “o exército não foi transformado pela República, mas pela Guerra” (Ramos, 1994).
Desta forma, a partir de 1919, a República entrou numa nova fase, a do ocaso. Em definitivo, o Regime
Republicano, depois das agruras da Grande Guerra, do Golpe de Estado do Major Sidónio Pais27 e da
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Sobre a conduta na Guerra ver Teixeira, 1998, p. 62-68; sobre a vivência das tropas ver Marques, 1998, p. 72-87.
As baixas na guerra, entre mortos, feridos/estropiados e prisioneiros, foram superiores a 22 000 nos dois teatros de
operações (7 989 mortos); na Flandres as baixas atingiram uma cifra perto dos 15 000 (2 287 mortos), e em África à volta
dos 7 500 (5620 mortos), 3/4 dos quais em Moçambique (Martins, 1935).
26
Visível no culto ao Soldado Desconhecido e na glorificação de heróis como o Soldado Milhões.
27
Sidónio Pais efectuou uma revolta militar apoiada por subalternos e Cadetes, em 5 de Dezembro de 1917, instaurando um
regime presidencialista que durou até ao seu assassínio, em 14 de Dezembro de 1918.
25
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necessidade de combater a Monarquia do Norte 28, deixou de confiar no Exército para a sua defesa (Ferreira,
1992). É neste contexto que, entre 1919 e 1922, a República substitui o Exército pela GNR como força do
regime.
De tal forma que os efectivos da GNR foram substancialmente aumentados, passando dos 4 575, verificados
em 1918, para 14 341, em 1921, com igual proporcionalidade ao nível dos oficiais, que subiu de 142 para 427,
na sua maioria milicianos, que tinham um salário superior ao dos oficiais do Exército (Matos, 2004, p. 141).
Este aumento de efectivos apoiou-se, em larga medida, na transferência de oficiais e sargentos, inequivocamente
republicanos, do exército para a GNR. A corporação foi dotada com unidades do RA 3 (3 baterias de Artilharia
de Campanha) e 1 Batalhão de Metralhadoras Pesadas (Caeiro, 1997).
Face à perigosa tensão social que o pós-guerra criou, o Regime entendeu apoiar-se na força para-militar para
garantir a ordem pública e anular previsíveis revoltas e insurreições, armadas ou não. O poder e influência
política da GNR foram tais que permitiram que um seu Chefe de Estado-Maior, o Tenente-Coronel Liberato
Pinto, assumisse a chefia de um Governo, em 1920. Dessa forma, como escreveu Freire Antunes, “a Lisboa
política curva-se no Carmo” (1978).
Porém, ao tornar-se num «Estado» dentro do Estado, a GNR passou a fazer parte do problema republicano,
pela ingerência excessiva nos assuntos políticos, pelo carácter arbitrário e brutal das repressões efectuadas e por
ter entrado em «rota de colisão» com o Exército. O seu poder cessou com a impotência e a complacência
demonstrados na Noite Sangrenta de 19-20 de Outubro de 1921 (Santos, 1999).
Neste espaço de três anos, o Exército preocupou-se em resolver os problemas que o afectavam, como as
novas orientações para a política de defesa, as questões orçamentais e remuneratórias, o excessivo número de
milicianos, a disciplina interna e a coesão institucional.
A partir da Noite Sangrenta, o Estado procede ao esvaziamento do peso militar e institucional da GNR,
sobretudo após a vitória do Partido Democrático nas eleições de Janeiro de 1922 29, e a Nação, no meio da
anarquia reinante, onde os atentados bombistas são uma constante e os pronunciamentos recorrentes, olha o
Exército como a «reserva moral».
O 28 de Maio de 1926 daria razão a estes prognósticos.

28
29

Paiva Couceiro efectuou uma revolta monárquica no Porto e em Lisboa, em Janeiro de 1919, que foi sufocada.
Através do Decreto de 13 de Março de 1922, a GNR deixa de ser “um prolongamento do exército” e fica sem artilharia e
metralhadoras pesadas, que são transferidas para o Exército.
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A Marinha Guerra Portuguesa num
Período de Transição de Regime (1870 -1910)
Contributos para um Estudo

Carlos Manuel Valentim
Professor Efectivo da Escola Naval
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Antes de analisar a complexa questão da transição política e militar da sociedade e da
Marinha Portuguesa, entre meados do século XIX e o princípio do século XX, importa desde já
sublinhar que as Forças Armadas e os homens que as compõem são um produto da Sociedade
onde se inserem. Ao contrário do que muitas vezes se pensa, não constituem um arquipélago,
isolado, rodeado pelas instituições políticas dessa Sociedade e por outros homens e mulheres que a
compõem. Isto é, as Forças Armadas, são o produto do poder dessa sociedade e da sua vontade
política. Por outras palavras, sem o poder político, o poder industrial ou o poder financeiro é
impossível equipar, doutrinar, treinar ou atribuir missões a essas Forças Armadas.
Para darmos um exemplo actual, repare-se que os documentos estratégicos de actuação das Forças
Armadas têm na sua base as grandes linhas de acção e actuação definidas pelo Poder Político.
É partindo deste pressuposto: o de que as Forças Armadas são um produto da Sociedade onde
se inserem que iremos analisar a Marinha de Guerra Portuguesa num período de transição de
Regime em Portugal.
No início do Século XIX as sociedades, em particular na Europa, sofrem o impacte de duas
revoluções europeias de grande alcance, com profundo carácter transformador. Uma das
revoluções situa-se ao nível do plano ideológico: a Revolução Francesa de 1789, transportada
pelas baionetas dos regimentos franceses que vão assolar a Europa dos Urais ao Atlântico,
impondo uma nova forma de organização legislativa, política e social; a outra revolução situa-se
ao nível do plano tecnológico - a Revolução Industrial Inglesa, que se vinha acentuando desde
finais do século XVIII, acompanhada de uma revolução agrícola e de uma explosão demográfica
sem paralelo nas histórias das sociedades humanas 1.
Estas são duas revoluções, num dado período simultâneas e convergentes, que transportam no seu
âmago a renovação política, económica e cultural das sociedades. Os sistemas políticos
reinventam-se, os modos de produção transformam-se, as estruturas sociais alteram-se.
1

Cfr. Fernando Piteira Santos, A Geografia e Economia da Revolução De 1820, Lisboa, Publicações EuropaAmérica, 1962, p.23.

Estamos perante uma nova época, parece não haver dúvida. (Uma nova época do qual
somos, ainda hoje, no século XXI, os grandes herdeiros!)
Desenhado no Congresso de Viena (1815), após as sucessivas derrotas políticas e militares
de Napoleão, o novo sistema de relações internacionais consagra a Inglaterra, após as vitórias nas
Guerras da Revolução e do Império (1792-1815), como o grande poder hegemónico do continente
europeu e dos oceanos.
A generalização da máquina a vapor à propulsão dos navios, não é imediata. A introdução desta
nova tecnologia vai demorar algum tempo, que é pontuado de experimentações e da resolução de
problemas que se prendem a sua utilização num meio como a água.
Os primeiros navios a vapor aparecem em 1802. São navios ainda toscos, utilizados
sobretudo como rebocadores nos portos ou para serviço de transporte nos rios e lagos, movidos
por pás laterais. Porém, a difusão deste meio de transporte e reboque é rápida, nomeadamente nos
países que mais depressa evoluem para uma sociedade industrial. Nos EUA, estes navios já fazem
carreiras regulares no rio Hudson em 1806.
Anos depois, em 1820, a sua utilização estende-se aos principais rios e lagos da Europa e
estabelecem-se as primeiras ligações com o Mediterrâneo e o mar da Irlanda. Vão introduzir-se
inclusivamente, em África, onde países como a Inglaterra e a França têm possessões. Em 1837,
justamente, a Inglaterra coloca vapores ao serviço dos correios, para transporte de correspondência
prioritária, o que era fulcral para os interesses imperiais e estratégicas do Governo de Londres,
particularmente no Índico, onde dominava, entre outras, e a grande colónia da Índia.
Mas a tecnologia do vapor, traz novidades ao campo das relações internacionais. A Inglaterra que
tinha dominado de forma hegemónica os oceanos, exercendo grande influência nos vários
continentes, passa a competir, a meio do século, com outras potências emergentes: em 1860
surgem a França e a Rússia; na década seguinte a Alemanha, os EUA e o Japão mais para o fim do
século.
De facto, a partir de 1870, inicia-se um período de grandes transformações técnicas, que
atira os pequenos poderes e as pequenas potências para a margem das inovações industriais e
militares, porque simplesmente, na grande maioria dos casos, nomeadamente no sul da Europa,
esses poderes não detêm capacidade financeira, industrial e massa crítica suficiente para a
acompanhar esta evolução.
Grandes mudanças tecnológicas, sublinhe-se, uma vez mais vão ter lugar um pouco por todo o
mundo, no seio dos países mais avançados industrial e tecnicamente. É desses locais que deslizam
dos estaleiros para a água grandes e potentes unidades navais, cuja construção obrigou ao emprego
dos materiais da segunda revolução industrial (que se está a dar no último quartel do século XIX).

Novos produtos, como os aços baratos, explosivos mais potentes, a electricidade aplicada ao
navio, a telegrafia sem fios, os torpedos e os motores de explosão, têm um impacto decisivo na
construção naval. É uma “revolução” que se faz somente em duas décadas, como apontou o
Professor António Telo, com inegáveis e inevitáveis implicações nos programas navais e nos
orçamentos nacionais.
Dá-se assim uma rápida transição das marinhas mistas (a vapor, vela, ferro, madeira), para
outros tipos de navios dominados pelo aço, pelos sistemas mecânicos de propulsão, pelas armas
estriadas de tiro rápido, que ultrapassavam o alcance visual. Em suma, o fim das marinhas de
madeira, ou mistas, neste caso que utilizam já o vapor como meio de propulsão, implica grandes
esforços financeiros e grande capacidade técnica e industrial.
A corrida entre as principais potências inicia-se ainda em 1860. Nesse ano, a França coloca
ao serviço da sua Marinha de Guerra, pela primeira vez, um couraçado: o “Gloire”. Este navio já
contém modernos equipamentos: hélice, flancos reforçados com blindagem metálica. A Inglaterra
responde construindo o “Warrior”, uma unidade naval ainda mais couraçada que o navios francês.
Perante esta evolução os navios de madeira ficavam obsoletos.
A razão principal da construção de navios reforçados com couraça metálica devia-se à
extraordinária evolução da artilharia. Tal como referido anteriormente, o aparecimento das peças
estriadas que disparavam uma granada sólida alongada a grandes distâncias, materializa uma
cadência e velocidade de tiro maiores. Por outro lado, as peças de artilharia mais avançadas
introduzidas a bordo dos navios, carregavam pela culatra e não pela boca com alcances dez vezes
superiores aos anteriores modelos.
Inicia-se assim um período de rápidas e grandes transformações com uma competição feroz entre
as blindagens e os potentes canhões. Quem produz e constrói estas armas tem de dominar as
avançadas técnicas metalúrgicas e a indústria química. Ora, duas empresas indústrias vão emergir:
a Amstrong, na Inglaterra e a Krupp alemã.
Os EUA, a Inglaterra e a França, e mais tarde a Alemanha e o Japão dominam por
completo estas novas técnicas. A Rússia, a Itália, a Espanha ou a Áustria começam a ter grandes
dificuldades para a acompanhar a evolução e renovar as suas esquadras com as novas tecnologias.
O aço barato começa a circular a partir da década de 1870. Na década seguinte, metade dos navios
de guerra, aproximadamente, são construídos em aço. Estas novas estruturas vão permitir a
introdução de caldeiras nos navios, que operam com temperaturas e pressões muito mais elevadas.
Como muitos países não conseguem renovar por completo as suas esquadras, as décadas de
70 e 80 do século XIX são dominadas por um mistura muito grande de modelos e tipos de navios
de gerações diferentes.

Repare-se que uma nau de madeira custava nos anos 50 abaixo de 200 000 libras, sendo
que os primeiros couraçados dos anos 60 vão situar-se nas 400 000 libras.
Portugal vai encontrar imensas dificuldades para modernizar a sua esquadra, por esses
anos.
A sorte da monarquia jogou-se, em grande parte, durante a grande crise política e
financeira de 1890-1891. O Ultimatum inglês teve repercussões internas extraordinárias, sobretudo
com a eclosão de uma onda de nacionalismo exacerbado, cujo descontentamento foi catalisado
pelo Partido Republicano Português. Por outro lado, o país foi obrigado a abandonar as suas
pretensões quanto a uma faixa de território africano que se estendia da costa do Atlântico à contracosta do Índico.
É igualmente por esta altura que se instala uma crise financeira e económica de proporções
assinaláveis, tendo os seus reflexos no dia-a-dia das populações causado o abaixamento das
condições de vida e o consequente descontentamento.
Face às suas pretensões quanto aos territórios ultramarinos, Portugal necessitava de uma
Marinha com uma certa dimensão, adequada às missões que um império lhe impunha. A Marinha
era fundamental paras as ambições estratégicas do governo Português, mas igualmente para a
materialização das políticas ultramarinas dos partidos monárquicos. O PRP (Partido Republicano
Português), por seu turno, faz do desenvolvimento das colónias, uma das suas bandeiras mais
simbólicas do seu programa. Porém, as consequências da crise económica e financeira vão fazerse sentir de forma aguda na Armada portuguesa, que necessitava urgentemente de um plano de
reequipamento.
Em face da complexidade tecnológica e dos pesados custos na aquisição de equipamentos
navais, os sucessivos governos no último quartel do século XIX forma adiando a aplicação dos
planos concebidos para a modernização naval. Uma nova época emergia: tudo era mais caro e
complexo, no que diz respeitos à tecnologia empregue na construção naval. Os navios já não eram
concebidos em madeira; já não era possível colocar 10 ou 12 carpinteiros e calafates, com
martelos, goivas e estopa a erigir um navio. Os reis dos mares passam a ser os pesados
couraçados; constroem e ensaiam-se os primeiros submersíveis e dos primeiros torpedos. Por
esses anos, bem poderia ser possível, um desses modernos navios de batalha, um navio couraçado,
com artilharia moderna e novos sistemas eléctricos e mecânicos destruir a Armada portuguesa,
que era ainda equipada, na sua maior parte, de navios à vela, e com navios uma muito residual
componente de vapor. Na verdade, Portugal não tem recursos, nem capacidade financeira
suficiente para fazer a modernização da sua Marinha.

Portugal vive uma grave crise política, económica e social na primeira década do século
XX. A profunda crise que vinha abalando a sociedade portuguesa desde 1890-91, estava na
origem de um descontente generalizado face ao regime monárquico-constitucional, e na
divulgação e proliferação das ideias republicanas. A corrente política republicana atrai a simpatia
de uma vasta camada da média e pequena burguesia que não beneficiou da expansão colonial, e
que é vítima das oscilações conjunturais desta , aquando da perda dos mercados europeus para os
produtos agrícolas portuguesas na última década do século XIX.
O país era ainda em grande medida rural. Quando a Monarquia é derrubada, em 1910, a
agricultura empregava 61,6% da população activa, a indústria 26,2% e os serviços 12,6% . Mas em
Lisboa, apenas 3,2% da população se dedicava à agricultura, enquanto na indústria trabalhavam
43,8%, no comércio 22,6% e 9,7 % nos transportes. Se tomarmos na devida conta que a capital
ainda arregimentava 43,6% de todos os médicos que existiam em Portugal, 49% de todos os
professores do ensino secundário, 72,2% de todos os guarda-livros e 33% de todos os funcionários
públicos, damos conta dos grandes desequilibras geográficos e sociais que padecia a sociedade
portuguesa no inicio do século XX.
Foi em Lisboa, misto de metrópole moderna e centro tradicional de comércio e indústria,
que a ideologia republicana encontrou mais adeptos, e onde recrutou o seu numeroso e aguerrido
“exército” civil, que haveria de tomar parte activa na revolução de Outubro de 1910. Era entre os
funcionários públicos, as profissões liberais, os quadros técnicos, que o descontentamento mais
proliferava.
De facto era em Lisboa que mais se tinha desenvolvido a banca, os centros de ensino, a
imprensa, os transportes. Era aí que tudo acontecia, para depois se repercutir no resto do país.
Duas dezenas de jornais alimentavam a discussão política da camada social pequeno -burguesa e
de uma massa de proletários alfabetizados, que se instruíam nos clubes e associações sustentadas
pelo Partido Republicano Português.
A Marinha portuguesa, como não podia deixar de ser, era um reflexo da sociedade em que
está inserida. A partir de 1875, as reformas de Andrade Corvo tentam adaptar a Armada aos
desenvolvimentos tecnológicos da terceira vaga de inovação industrial . O aparecimento do
torpedo, a evolução da construção naval em direcção aos potentes e modernos couraçados, os
ensaios para a construção dos primeiros submarinos, o desenvolvimento das minas visando a
defesa dos portos, têm implicações decisivas na política naval portuguesa. O programa naval de
Andrade Corvo tem, precisamente, como objectivo principal o reforço da armada portuguesa,
adaptando-a aos novos desafios estratégicos. Na prática, com os navios que são aumentados ao
efectivo operacional entre 1875 e 1879: um couraçado de defesa de costa Portugal, duas corvetas

mistas, um transporte a vapor e três canhoneiras, assiste-se uma actualização deveras importante
da capacidade tecnológica do país, pois a vinda de tecnologia inovadora e complexa tem impacto
na sociedade e na economia coevas, com implicações na alteração, no seio da própria Armada, dos
programas de ensino e na formação de novos técnicos. Portugal passa a dispor de duas Marinhas –
uma para acções de defesa no continente, porque se teme o poder naval da vizinha Espanha, numa
Europa dividida em alianças; a outra Marinha, a mais numerosa e estratégica ofensiva encontra-se
no Ultramar, em apoio das campanhas do Exército Português e na vigilância das costas das
colónias.
Contudo, é com o programa naval de Jacinto Cândido, o “programa” que ficará conhecido
pelo seu nome, recebe pela Lei de 21 de Maio de 1896, uma dotação de 2800 contos para
reequipar a Marinha. Soma modesta, numa conjuntura internacional marcada por uma grave crise
económica e financeira, encontrando-se o Estado Português com sérias dificuldades de solvência
financeira.
Entram ao serviço da Armada os maiores navios de guerra que já alguma vez tivera.
Contam-se cinco cruzadores: Adamastor, S. Gabriel, Rainha D. Amélia (que o regime republicano
rebaptizará como cruzador “República”), e o D. Carlos (mais tarde “Almirante Reis”). Estes
navios são aumentados ao efectivo, numa época de mudança de sistema mundial. A “velha” aliada
de Portugal, a Inglaterra, está com dificuldades de sustentação do seu vasto império, e tende a
perder a hegemonia naval que dispunha havia séculos, pela emergência de novos poderes, na
Europa, na Ásia e no continente Americano 2.
Como concluiu o Professor António José Telo 3, uma das grandes deficiências do programa
naval de 1896, é que não tem subjacente um pensamento estratégico. E para além disso, os navios
não dispõem de qualquer uniformidade nos equipamentos, quer nas máquinas, quer nos sistemas
de armas, o que dificulta a obtenção de sobressalentes, tornando extremamente onerosas as
reparações sejam elas curtas, intermédias ou longas.
Os cinco novos navios são incorporados na Armada entre 1897 e 1900. Outro navio, o
couraçado “Vasco da Gama” sofre remodelações em Itália, para deixar de ser uma corveta
couraçada e ser transformado num cruzador, sendo-lhe retirado o aparelho. Portugal tem agora seis
cruzadores construídos em aço e com modernos equipamentos, que embora de proveniência díspar
são uma força naval apreciável. Atente-se: têm máquinas poderosas, luz eléctrica, torpedos, e a
curto prazo recebem a instalação da telegrafia sem fios. Não sendo aconselhável a comparação

2

Cfr. Paul M. Kennedy, The Rise and Fall of the British Naval Mastery, 2º Ed., Hong Kong, 1983, p. 208 e ss.
António José Telo, História da Marinha Portuguesa. Homens, Doutrinas e Organização. Tomo I, Lisboa, Academia
de Marinha, 1999, p.176 e ss.
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com as outras potências navais que se afirmavam na política mundial, Portugal passa a dispor,
pois, de uma força naval para funções de representação nacional e para acções de fiscalização das
águas territoriais, sobretudo na Europa (no Ultramar esse papel caberá sobretudo às canhoneiras).
Acrescente-se, além disso, o papel decisivo que esta esquadra tem na política interna, nos agitados
anos que decorrem até ao fim da 1ª Guerra Mundial. Um dos navios que mais interveio nesses
acontecimentos, foi sem sombra de dúvida o cruzador “D. Carlos I”.
Este último navio, será várias décadas o maior navio da esquadra. O cruzador “D. Carlos I”
foi de facto o grande cruzador da Marinha Portuguesa; era no início do século XX um navio
tecnologicamente avançado para a época. Construído em aço nos estaleiros da casa Armstrong em
Newcastle, foi lançado à água a 5 de Maio de 1898 4.
Deslocava cerca de 4000 toneladas; tinha um comprimento proa-popa de 110 metros; uma
boca de 14.40 metros; 12 caldeiras; a capacidade de carvão era de 820 toneladas, podendo levar
nos paióis, de reserva, mais 120 ton.; dispunha de quatro projectores eléctricos e de telegrafia sem
fios; o casco era de aço com duplo fundo - era revestido da proa à popa por uma facha couraçada
de aço macio de 40 a 110 milímetros.
A artilharia deste navio aproximava-se bastante do mais moderna que ao tempo havia: 4
peças Armstrong de 15/45; 8 Armstrong de 12/45; 16 peças Hotchkiss de 47/40; 2 peças de
Hotchkiss de 37/25; 4 metralhadoras 6.5mm; 2 tubos de lança torpedos amovíveis acima da
flutuação; 3 tubos lança-torpedos abaixo da flutuação. A lotação do navio era de 409 homens,
sendo 28 oficiais.
Os cruzadores que chegaram a Portugal antes do início do século XX, com excepção do
cruzador “D. Amélia” – que foi fabricado no Arsenal da Marinha, sob a orientação de um
engenheiro francês – foram construídos no estrangeiro: França, Itália e Inglaterra. Um dos efeitos
nefastos desta dispersão, na compra destes equipamentos navais, centrou-se nas dificuldades
encontradas na reparação e manutenção dos navios, pois eram tinham diferentes sistemas de
propulsão e de armas. Além de que, como observa o Professor Telo, não havia subjacente a estas
aquisições, um planeamento estratégico rigoroso para as missões dos navios.
Um aspecto interessante de notar na Marinha desta época, é a composição social dos seus
quadros superiores. Repare-se que apenas unicamente 17% dos oficiais eram filhos de militares
(no Exército essa percentagem subia para 60%); 13 % eram filhos de comerciantes (no Exército
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Sobre este navio Veja-se António Marques Esparteiro, Três Séculos no Mar (1640-1910). X Parte/Cruzadores/1º
Volume, Lisboa, imp. Instituto Hidrográfico, imp. 1986, p.169.

somente 4%) 5; os restantes, não estavam associados a quaisquer tradições militares. Isto significa
que a marinha estava a recrutar homens que não tinham, precisamente, uma ligação muito forte às
cúpulas do regime monárquico. Estaria a Marinha portuguesa mais próximo de uma força naval
onde predominavam os escalões baixos da sociedade nos sectores inferiores da escala hierárquica,
e médios na liderança - no quadro de oficiais? É uma hipótese que necessita de estudos sociais
mais minuciosos.
Outra informação relevante era a da relação entre oficiais combatentes e profissionais
auxiliares. Em 1909, havia na marinha 418 oficiais combatentes (56% do total) e 322 em serviços
diversos, número que representava 43 % do total. Ou seja, havia um enorme peso dos oficiais
auxiliares no quadro da instituição.
Esta realidade, que se vivia no seio da Instituição, permite-nos compreender porque é que a
marinha foi mais permeável às novas ideias políticas urbanas, para mais quando se confinava em
duas grandes unidades terrestres em Lisboa: o Arsenal e o Quartel dos Marinheiros em Alcântara.
Se por um lado, temos marinha fortemente empenhada nas campanhas de “pacificação” em África,
por outro lado, exalta-se o sentimento nacionalista no seu interior, sentindo os seus homens, que
serviam o país e o Regime, a falta de meios para cumprirem as missões que lhes eram acometidas,
e a falta de condições no interior dos navios, tal como os seus baixos salários.
Através da análise da Marinha, e do que se passava no seu interior, rapidamente se entende
que Portugal não proporcionava os recursos necessários para a modernização tecnológica que se
verificava noutras marinhas da Europa e da América. O regime monárquico aparecia aos olhos dos
militares da Marinha portuguesa como incapaz de garantir à Instituição a estabilidade e
instrumentos necessários para o cumprimento das missões. O primeiro grande sinal de
descontentamento, foi dado em 1906, quando a guarnição do cruzador “D. Carlos”, primeiro, e
depois do “ Vasco da Gama” e da canhoneira que se encontrava no Tejo, se revoltaram.
Trinta oficiais, do posto de Guarda-Marinha a Almirante integravam a Carbonária, sargentos
e praças em grande número eram aliciados igualmente para esta organização secreta
revolucionária.
O Congresso republicano que teve lugar em Setúbal, no ano de 1909, foi crucial para a
eclosão da revolta republicana, que levaria à mudança de regime. Foi nesse Congresso que se
começou a planear e coordenar a revolta militar. Forma-se um comité militar, liderado pelo
Almirante Cândido dos Reis. A estreita ligação entre as massas populares urbanas e aquela

5

Vejam-se os dados citados em Maria Carrilho, “ Origens sociais do corpo de oficiais das Forças Armadas
portuguesas ao longo do século XX”, Análise Social, Vol. XVIII, 1982-83, pp. 1155-1164.

estrutura de comando militar será a chave para o triunfo da República a 5 de Outubro de 1910. A
localização dos navios da Marinha, surtos no Tejo, controlando toda a linha de água em frente de
Lisboa, deu aos revoltosos o controlo da cidade. As forças monárquicas, que situavam no Rossio e
na Baixa, ficaram entre o fogo da Rotunda e o fogo dos navios. Acrescente-se que os navios
desembarcaram, inclusive, nas costas daquelas forças, uma força para as fustigar. O cruzador
“Adamastor” bombardeia o Palácio das Necessidades, onde se encontrava o rei D. Manuel II, a
partir do dia 4 de Outubro de madrugada, criando o caos e a confusão na Corte, que saiu de
Lisboa. Em contraste com a apatia e a falta de acção do Exército e dos seus principais quartéis em
Lisboa, os militares da Marinha, aliados aos populares, são de facto o fiel da balança no
movimento revolucionário republicano naquels primeiros dias de Outubro (entre 3 e 5 de Outubro
de 1910).
A Marinha é, sem dúvida, um dos grandes bastiões do republicanismo. De todas as Forças
Militares era aquela em que o espírito de corpo mais se desenvolvera. Uma tradição que vinha de
longe, e que se prendia com a vida a bordo e as missões muito da próprias a que estavam afectos
os navios da Armada. Era também esta força militar a que pugnava por mais meios, para defender
o Ultramar, como se fez referência em passo anterior. A vontade de revolta vingava igualmente
pela influência das ideias e comportamentos da burguesia urbana entre os seus oficiais 6.
Simbolicamente, a República triunfa no dia 5 de Outubro de 1910 com um Oficial de
Marinha, Machado Santos, a comandar os revoltosos na Rotunda; com os cruzadores no Tejo e o
quartel dos Marinheiros, em Alcântara, revoltados em armas contra a moribunda Monarquia.
No seu relatório, Machado Santos escreve: "Liberais e mesmo republicanos, eram quase
todos os oficiais da Armada, mas no Exercito, não se davam mesmo; [...]". 7
Estaria este Oficial a transmitir uma realidade efectiva? Sem uma contabilidade que nos
permita contestar as asserções de Machado Santos, há notícia que os oficiais da Armada: Ladislau
Parreira, José Carlos da Maia, Tito de Moraes, Aníbal de Sousa Dias, João Mendes Cabeçadas
Júnior, José Botelho de Vasconcelos e Sá, Henrique da Costa Gomes, Mariano Martins, João Fiel
Stokler e António Machado Santos desempenharam um papel central no triunfo da Revolução
Republicana, ficando para sempre associados aos gloriosos dias de Outubro. São, efectivamente,
os líderes de uma revolução em que participaram militares e muitos milhares de populares,
oriundos das camadas médias e baixas da Sociedade 8.
Rui Ramos, “A Segunda Fundação (1890-1926)”, História de Portugal (Dir. José Mattoso),
Volume Sexto, Lisboa, Circulo dos Leitores, 1994, pp. 379-380.
7
Machado Santos, Machado Santos, A Revolução Portuguesa – Relatório, Lisboa, Papelaria e Typografia Liberty,
1911, p. 17.
8
Cfr. Vasco Pulido Valente, O Poder e o Povo, 3ª Ed. Lisboa, Gradiva, 1999, p.46 pp. 136-138.
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