
 

 

Mancebos e emigrantes 

A análise da emigração portuguesa antes de 1974 não pode ficar 

indiferente à história militar do país e ao seu envolvimento na Guerra 

Colonial. Esta nota recorda alguns aspectos deste acontecimento na sua 

ligação imediata ao fenómeno da emigração. Tratando-se de um 

movimento bastante antigo na história da humanidade, conhecidas de 

diferentes povos e civilizações, as migrações foram consideradas pelo 

geógrafo Max. Sorre como “expressão de mobilidade da ecúmena”. Hoje 

em dia são tidas como um dos fenómenos que melhor atestam as mudanças 

sociais registadas em diversos contextos sociais, políticos, económicos e 

culturais que marcam o processo de globalização em que vivemos.  

Quando apreciamos a evolução da emigração portuguesa ao longo dos 

séculos e, sobretudo, no decurso dos últimos anos, notamos como se 

continuam a evidenciar razões de diferente natureza, que não só de origem 

económica, que assinalam a continuidade e a evolução deste fenómeno. 

Outras causas para lá da procura de melhores condições de vida e trabalho 

podem ser testemunhadas quer nos movimentos intra-europeus, quer nas 

migrações transoceânicas. Entre elas destacamos as que se acentuaram 

durante a segunda metade do século XX, até à revolução de Abril de 1974. 

Referimo-nos às causas de natureza política que determinaram a saída de 

um número significativo de jovens e adultos, durante o período da guerra 

colonial portuguesa em África (1961 a 1974), em discordância com o 

regime do Estado Novo e a política seguida por António Salazar e 

continuada por Marcelo Caetano, em relação a Portugal e aos territórios 

africanos sob jurisdição portuguesa. Muitas destas razões estiveram na 

origem de número significativo de saídas de jovens estudantes e outros, 

fenómeno que teve expressão em diversos grupos sociais e regiões do país. 



 

Parte desta população expatriada esteve na origem da formação de um 

escol de diplomados e de profissionais ainda hoje radicados no estrangeiro 

ou já regressados a Portugal, que em tempo oportuno fortaleceram grupos 

sociais e as elites da vida política, cultural e económica, surgidas em 

Portugal depois da revolução de 1974.  

Fixemos a nossa atenção na situação do país no início da década de 

sessenta do século passado quando a sociedade portuguesa vivia os últimos 

anos do regime do “Estado Novo”, com Oliveira Salazar como Presidente 

do Conselho de Ministros, a determinar as regras de vivência de uma 

sociedade de base rural, ainda pouco industrializada e urbanizada. Uma 

sociedade na qual o prestígio social era apanágio das elites políticas, 

culturais e económicas, constituídas por figuras gradas ao sistema e por 

algumas famílias de renome. Uma sociedade onde a par destes grupos 

sociais, algumas instituições da Igreja e as instituições militares eram bem 

aceites pelo Estado Novo e por diversos sectores da sociedade portuguesa, 

sobretudo nas áreas rurais. Neste caso a sua imagem surgia como 

facilitadora do reconhecimento político, da mobilidade social e promissora 

de um futuro mais digno aos seus elementos. Não admira que assim 

acontecesse dadas as perspectivas ainda reduzidas de abertura do sistema 

de ensino público à população jovem, aos encargos que decorriam do 

prosseguimento de estudos para além da 4ª classe (escolaridade obrigatória) 

e à possibilidade de ingresso na função pública quer dos mancebos 

(indivíduos recenseados e aprovados pelas Juntas militares) que tivessem 

cumprido o serviço militar obrigatório, quer de outros candidatos com 

formação liceal, técnica ou mesmo obtida em estabelecimentos da Igreja 

(Seminários). 

Estas considerações permitem compreender que a instituição militar, 

sendo reconhecida e prestigiada (o discurso oficial sobre a perda da Índia 



 

portuguesa, não permitiu alterar essa imagem), era encarada por grandes 

estratos da população jovem como uma porta que importava franquear para 

a obtenção da “alforria” familiar, antes de obter o ingresso autónomo no 

mundo laboral. Assim, o cumprimento do serviço militar abria portas em 

empresas, no Estado e quando da abertura económica da sociedade 

portuguesa registada desde o início da década de sessenta por via da 

emigração, da industrialização, da urbanização e do turismo, o 

cumprimento do serviço militar obrigatório (SMO) passara a facilitar a 

saída para o estrangeiro. Assim se justifica que o cumprimento do SMO se 

tenha mantido em curva ascendente até praticamente ao final da década de 

sessenta em virtude não só dos valores de natalidade elevada que se haviam 

registada nas décadas precedentes, como ainda devido grande à 

participação e com prometimento da população jovem na formação do 

contingente militar.  

Figura 1: Saldos fisiológicos da população portuguesa (1940, 1945, 1950, 1955, 

1960, 1965, 1970 e 1974) 

 

Fonte: I.N.E. 
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Note-se que a contestação política ao regime mantinha-se sob vigilância 

da PIDE que mediante acção directa e através de uma rede de informadores 

no território, controlava os diversos actores e os seus movimentos. Este 

enquadramento, que um ensaio mais profundo pode retratar em 

profundidade, serve de apresentação ao clima social registado pelo Estado 

português quando da deflagração da guerra em Angola (1961) e 

posteriormente à sua generalização nos restantes territórios: Guiné-Bissau 

(1961), Moçambique (1964), alastrando-se igualmente a Cabo Verde e a 

São Tomé e Príncipe. 

Figura 2: Recrutamento na Metrópole (1961 a 1972) 

 

Fonte: EME, 1988, p. 258 

A guerrilha em África, habilmente explorada pela nomenclatura política, 

serviu nos primeiros anos para gerar um movimento de algum apoio 

popular aos contingentes que passaram a dirigir-se cada vez com maior 

intensidade para aqueles territórios. No entanto com o envolvimento 

crescente do exército português em acções militares nos diversos territórios 

africanos, com as notícias das perdas em combate e acidentes, com a 

chegada dos feridos e estropiados, juntamente com a contestação interna ao 
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regime consubstanciada nas crises académicas de 1962 e de 1969 e no 

envolvimento cada vez maior de diversas forças políticas e partidárias, 

estão na origem de uma alteração significativa da leitura popular da guerra 

em África, da sua oportunidade e utilidade. De igual modo a pressão 

política internacional de repúdio à colonização portuguesa fazia-se sentir 

no território de diferentes maneiras: através de correntes de opinião, pela 

leitura da imprensa clandestina e através da escuta de emissões estrangeiras 

de rádio difundidas em língua portuguesa para Portugal e para os territórios 

de África e pelas restrições do regime. 

Esta situação foi acompanhada de mudanças significativas no processo 

de recrutamento militar - na idade legal ou antecipadamente em regime de 

voluntariado, dos mancebos maiores de dezoito anos de idade -, bem como 

na postura da juventude face ao seu envolvimento na guerra do Ultramar. 

As obrigações militares estavam reguladas pela Lei de Recrutamento do 

Serviço Militar (LRSM, de 1937 e depois de 1968, pela nova versão então 

adoptada). De acordo com um documento do EME (1968, p.233-234), a 

“lei de 1937 continha doutrina particularmente focalizada para a preparação 

militar da juventude”, referindo-se no seu texto à legião Portuguesa e à 

Mocidade Portuguesa. Por sua vez LSM/68, já não se referia a estas 

situações, mas sim ao cumprimento do serviço militar “obrigatório para 

todos os cidadãos portugueses do sexo masculino, podendo os de sexo 

feminino prestar „serviço militar voluntário‟”. 

Na sequência do início da guerra colonial nos três “Teatros de 

Operações” – Angola, Moçambique e Guiné -, os efectivos militares das 

Campanhas de Portugal em África, que abrangiam também os recrutados 

localmente, aumentaram substancialmente. Os valores indicados pelo EME 

(op. cit., p. 240) registam o seguinte: 



 

- Angola - em 1961: 33.000 militares; em 1965: 57.000; em 1973: 

65.592 militares. 

- Moçambique: aumento mais sensível desde 1964, tendo atingido o seu 

máximo em 1973, de 51.463 militares. 

- Guiné: aumento desde 1963 até 1973, quando se atingiu um máximo de 

32.035 militares. 

Refere o mesmo documento (op. cit., p. 242):  

- “o total dos efectivos no três TO aumentou bastante de ano para ano, 

com excepções dos anos de 1970 e 1972 em que se estabilizou. O seu valor 

mais elevado foi atingido em 1973 (149.090);  

- A média anual de efectivos em Angola foi de 55.029; em Moçambique, 

de 31.910 e na Guiné de 20.876”. 

Em princípio de 1974, os efectivos do Exército eram os seguintes (op. 

cit., p. 251): 

“ – na Metróploe – cerca de 51.000 homens; 

- no Ultramar (nos três teatros) – 142.359 homens”- 

A expressão da guerra colonial em África traduzida não só no aumento 

de efectivos militares, nas reacções políticas internacionais e na situação do 

país, decorria ainda do número de mortes e de feridos que ilustravam a 

dimensão destas Campanhas. Os valores oficiais indicam que o número de 

mortos e feridos sofridos pelo Exército, durante as mesmas (op. cit., p. 

246), “foi, respectivamente, de 8.290 e 26.223”, dos quais, considerando 

“que os efectivos médios do Exército eram de cerca de 55.000 homens em 

Angola, de 21.000 na Guiné e 32.000 em Moçambique, resulta para estes 

territórios, respectivamente, uma permilagem de 1,69, 4,90 e 4,19”. Estes 



 

dados influenciavam a opinião pública e sobretudo os grupos funcionais 

dos jovens, alterando a sua leitura do SMO. 

Tendo em conta a vigilância política aos movimentos estudantis e de 

opinião, uma das formas dessa contestação era a da não prestação do SMO, 

na efectividade de serviço e depois na disponibilidade. Por isso os valores 

relativos aos “faltosos” ou seja, os que não compareciam à inspecção 

militar (aos 20 anos de idade, completados durante esse ano civil), 

aumentou gradualmente a partir de 1963, situando-se no final dessa década 

próximo do 20%. A não comparência à junta de recrutamento por ausência 

no estrangeiro traduzia uma opção política em relação à guerra do Ultramar 

ou então uma saída decorrente da intensificação do fenómeno da 

emigração.  

Figura 3: Emigração legal e emigração clandestina (1960 a 1974) 

 

Fonte: Secretaria de Estado da Emigração e Comunidades Portuguesas (1981) 

Recorde-se que desde 1961 a emigração portuguesa para a Europa 

aumentou substancialmente sendo que, a par da emigração legal, assistiu-se 

a um número de crescente de saídas clandestinas para diversos países do 

ocidente europeu, assim distribuídas:  
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- de 1960 a 1964: 51442 emigr. clandestinos (em 245.990 emigrantes) 

- de 1965 a 1969: 161359 emig. clandestinos (em 613.773 emigrantes) 

- de 1970 a 1974: 325974 emig. clandestinos (em 619.732 emigrantes). 

Em virtude dos valores elevados de natalidade nas décadas anteriores, 

expressos também em elevados valores dos saldos fisiológicos que entre 

1948 e 1968 foram quase sempre superiores a uma centena de milhar de 

indivíduos, o total de jovens recenseados continuou a aumentar até esta 

última data (75,4 milhares em 1961 e 95,6 milhares, em 1968), facto que 

traduz a disponibilidade da “reserva demográfica” portuguesa existente no 

país, tal como sucedia noutros países da Europa mediterrânica. Contudo o 

agravamento do clima de guerra nos territórios africanos e as mudanças 

operadas na nossa sociedade, cada vez mais aberta aos movimentos de 

mobilidade interna, à emigração europeia, à luta política e ideológica 

interna e às perspectivas pouco animadoras de uma solução para esses 

conflitos, levou a uma contestação crescente que se fez sentir nos meios 

académicos e laborais. Em consequência a repressão tornou-se evidente em 

quartéis e em lugares públicos motivando um número crescente de adeptos 

e de candidatos à fuga ao serviço militar, antes ou já depois da respectiva 

incorporação no exército, na marinha ou mesmo na força aérea. O 

acréscimo de faltosos é disso um bom exemplo, cujo valor ultrapassou os 

20% do total de recenseados nos anos de 1970, 1971 e 1972, 

respectivamente: 18,5 milhares; 15,6 milhares e 18,8 milhares. 

Diversos estudos sobre as mudanças operadas na sociedade portuguesa 

durante os anos sessenta, até à revolução de Abril de 1974, permitem uma 

leitura mais aprofundada dos contextos sociais e locais de natureza política, 

associados ao fenómeno geral da emigração e à consequente fuga desta 

população. Os dados conhecidos apontam para alguma identidade entre as 



 

regiões com maior densidade emigratória, tais como o nordeste e o interior 

do país e os distritos que então registaram maior número de faltosos. 

Contudo, para além destes dados, os valores relativos aos cidadãos que 

durante o mês de Janeiro não se apresentassem ao recenseamento militar no 

ano em que completavam os 20 anos de idade (desde 1971, passou para os 

18 anos, idade confirmada pela Lei do Serviço Militar de Julho de 1987), 

conhecidos por “faltosos”, ou porventura os que não se apresentassem “às 

sortes” (os “compelidos”, ou seja, os faltosos às Juntas de Inspecção), foi 

mais elevado nos distritos de maior emigração.  

Noutros casos, conhecidas as dificuldades e os perigos da guerra 

colonial, as saídas para fora do país ocorriam já com os cidadãos 

incorporados numa determinada unidade militar e que aí não se 

apresentavam - “refractários” - ou depois, durante o período de 

cumprimentos do serviço militar obrigatório. Tratava-se, esta, de um crime 

grave, a “deserção”. Aqui, sempre que a “ausência ilegítima” era inferior a 

oito dias o militar era considerado “desertor”, sendo punido pelo 

Regulamento de Disciplina Militar. Quando a ausência fosse superior, era 

considerada como “crime militar” e por isso julgada pelo Código de Justiça 

Militar. A este respeito, reconhece o estudo do EME (1988, p. 247): 

- que este fenómeno foi verificado quer em relação aos militares 

metropolitanos quer em relação aos ultramarinos;  

- que no caso do “pessoal metropolitano, incidiam, sobretudo, nos 

graduados dos quadros de complemento”; 

- que apesar da sua ocorrência, “a deserção para fugir à guerra ou 

protestar contra ela foi prática muito excepcional e só raramente verificada 

durante a permanência das unidades em operações no Ultramar”. 



 

Estas situações completam as situações de cidadãos jovens que por 

razões de natureza política deixaram de cumprir o serviço militar 

obrigatório e realçam uma das categorias das migrações internacionais 

descritas em diversas tipologias, não só ocorridas em Portugal mas 

igualmente noutros países sujeitos a regimes totalitários e que tenham 

vivido experiências de guerra e conflitos internos de natureza semelhante. 

A nota que elaboramos pretende apenas recordar tais movimentos e evocar 

os muitos colegas e amigos, que em condições físicas e materiais adversas, 

tiveram de engrossar os caudais emigratórios e que durante anos 

encontraram além Pirinéus o seu porto seguro e de acolhimento. Evoca 

também os muitos que hoje em dia continuam a residir fora do seu país de 

origem, geralmente sempre atentos e informados sobre este país, excêntrico 

na sua localização geográfica e que não sabemos bem descrever: euro-

africana ou áfrico-europeia (?) e, também, a sociedade plural construída a 

partir de uma “nesga de terra/ debruada de mar” (M. Torga – Pátria). 

Jorge Carvalho Arroteia (Universidade Virtual da Emigração 

Portuguesa – UniVEP) 
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