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A CENSURA NO ESTADO NOVO 

 

Pequena crónica de uma vilania bem-sucedida 
 
 
 

Para os espíritos mais esclarecidos, era altamente provável que a Liberdade 
reconquistada em 25 de Abril de 1974 não resolvesse, de uma penada, todas as sombras que o 
Estado Novo lançara sobre a realidade do nosso mundo, o consequente estudo da História e a 
sua divulgação ao nível do cidadão comum. No regime saído da revolta de 28 de Maio de 
1926, a questão da VERDADE fora prontamente posta em causa e nem sequer se fizera 
segredo disso. Logo em 1932, ainda durante a Ditadura Militar, os novos poderes fizeram 
questão de balizar o que entendiam dever ser o estudo da História através do Decreto 21.103, 
de 7 de Abril. Nesse expressivo diploma, dizia-se, sem meias-palavras: 
 

 Até o presente, mercê de circunstâncias conhecidas, o ensino da História de 
Portugal tem sido negativista e derrotista. Péssima foi a semente que lançou no 
espírito da nossa mocidade escolar a obra histórica de alguns escritores, mais 
artistas e filósofos do que críticos e historiadores, nada mais fazendo do que 
desgostar os portugueses de serem portugueses. 
 A Ditadura Nacional, inspirada em princípios opostos aos que, até o seu 
advento, determinaram os governantes, entende que ao Estado compete fixar as 
normas a que deve obedecer o ensino da História. 
 Nesta há uma parte meramente expositiva, em que são indicados os factos, 
as datas, os nomes, e portanto inalterável, mas há também no ensino uma parte 
crítica – e essa é função do historiador. Tal historiador, tal atitude. Na falta de um 
juiz infalível dessas atitudes que são meramente subjectivas, o Estado, sem se 
arrogar a posse exclusiva duma verdade absoluta, pode e deve definir a verdade 

nacional – quer dizer, a verdade que convém à Nação.1 
 
 Claro que deve ser um princípio essencial do ensino básico da História de Portugal o 
objectivo de formar portugueses que gostem de ser portugueses. Para alcançar esse fim, não 
faltam, de resto, páginas verdadeiramente sublimes e únicas na nossa História de nove séculos. 
Mas esta legislação da Ditadura não buscava apenas essa finalidade, porque pretendia 
condicionar todo o tipo de estudos e moldar a interpretação da História a objectivos políticos 
da época. E não se ficava pelas evocações do passado. Para salvaguardar a “verdade que 
convinha à Nação” daí em diante, criara-se outro instrumento de uma comprovada eficácia – a 
Censura. Assim, essa “verdade” passava a ser o que o lápis azul permitia que se soubesse. E 
não se deixava saber nada que fosse julgado “negativista e derrotista” ou que fizesse “desgostar 
os portugueses de serem portugueses”. Em obra recentemente reeditada, César Príncipe, 
jornalista com extensa vida profissional contemporânea dessa manobra anticultural, dá-nos 
dessa vivência uma sugestiva imagem: 
 

Se o Ministério da Educação segregava do ensino milhões de pessoas, 
«salvando-as» da alfabetização (eutanásia cultural), a CENSURA encarregava-se de 
filtrar, sanitarizar os alfabetizados. A CENSURA era um preservativo do «velho regime». 
Os sintomatólogos oficiais relatorizavam o país como bacteriologicamente puro, 
radicalmente esterilizado, profilacticamente imunizado. 

«Não havia» EXAME PRÉVIO. Nem presos políticos. Nem suicídios. Nem 
barracas. Nem cólera. Nem aumentos de preços. Nem abortos. Nem guerra. Nem 

                                                 
1 Diário do Governo n.º 89, I.ª Série, de 15-04-1932. 
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hippies. Nem greves. Nem droga. Nem gripes. Nem homossexuais. Nem crises. Nem 
massacres. Nem nudismo. Nem inundações. Nem febre-amarela. Nem imperialismo. 
Nem fome. Nem violações. Nem poluição. Nem descarrilamentos. Nem tifo. Nem 
Partido Comunista. Nem fraudes. Nem poisos extraconjugais. Nem racismo. 

E os governantes (impávidos, serenos, luminosos) não viajavam, não adoeciam, 
não sofriam acidentes de viação, não comiam, não improvisavam e, quando eram 
exonerados, faziam-no sempre «a seu pedido». Era o país-ficção contra a evidência do 
país-real.2 

 
 Mas era este país-ficção que grande parte da população julgava ser uma realidade. Não 
custa imaginar, portanto, o choque produzido neste sector maioritário da sociedade portuguesa 
quando, após Abril de 1974, a torneira se abriu e jorraram para os noticiários todas as 
desgraças e desmandos até aí impublicáveis. Daí a surgirem os desabafos tipo “no tempo do 
Salazar é que era...” foi um curto passo. Deve reconhecer-se, portanto, que a política de 
comunicação do Estado Novo teve bastante sucesso e um efeito que se prolongou bem para cá 
do 25 de Abril. 
 Uma importante parte dos Portugueses das gerações contemporâneas do Estado Novo, 
não falharam em transmitir aos filhos e netos a bondade desses tempos em que, na imprensa e 
na televisão, se não liam notícias de corrupção, de negociatas mal esclarecidas, de roubos e 
crimes vários, e em que todos os políticos eram gente séria e patriótica. Em suma, um tempo 
em que “havia respeito”. O sucesso foi de tal ordem que num concurso da RTP, realizado em 
2007, Salazar foi mesmo considerado o maior português de sempre, batendo aos pontos 
Afonso Henriques, Nun’Álvares Pereira, o Infante D. Henrique, D. João II, Camões, Vasco da 
Gama, etc.. 
 Se tivermos em conta que, logo após a revolução de Abril de 1974, a figura de Salazar 
foi larga e severamente atacada por causa da falta de liberdade, das atrocidades da polícia 
política, da Guerra Colonial e da Censura (entre outras), percebemos que havia defeitos que 
não eram falados – desonestidade e falta de patriotismo. Tanto terá bastado para que alguns 
maus exemplos do regime democrático tenham valorizado a presumida honestidade e 
patriotismo de Salazar, levando, eventualmente, os participantes no concurso a uma espécie de 
ajuste de contas com o passado recente, através da votação no antigo chefe do governo. 
 A História não sugere, efectivamente, que Salazar fosse desonesto nem que 
negligenciasse o que, na sua época, se entendia por patriotismo. Mas da sensível questão das 
“negociatas” e da actuação do poder político relativamente às mesmas, só a acção da Censura 
permitiu que se criasse essa ideia acerca do Estado Novo. A este propósito, em 25 de Janeiro 
de 1944, escrevia Marcelo Caetano a Salazar: 
 

 Senhor Presidente: 
 
 [...] 
 
 Creio já lhe ter dito que sou daqueles (muito raros) que para o público 
defendem enquanto podem os princípios e os actos do Governo, mas procuram 
falar verdade a quem governa. Muito raros, hoje, os homens assim: eu só vejo 
gente a dizer aos ministros coisas lisonjeiras e a gritar vivas, para dez minutos 
depois andarem a dizer em coro com os amigos e os inimigos cobras e lagartos da 
marcha das coisas públicas. 
 Ora confrange-me (repito) a desagregação moral progressiva do País, não 
contrariada, não evitada, pela acção do Governo. 

                                                 
2 PRÍNCIPE, César, Os segredos da Censura, Edições Afrontamento, Porto, 2016, pp. 16-17. 
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 Deixa-se, por exemplo, criar a convicção de que quem põe e dispõe nos 

bastidores são os homens de negócios, os homens do dinheiro. 
 É possível que o Ministério da Economia seja impecável: mas saem de lá 
coisas impressionantes, quer para o País, quer para o estrangeiro (que o diga a 
comissão de compras nos Estados Unidos). 
 Depois, apesar de não haver barulho na imprensa, a notícia dos escândalos 
espalha-se, propaga-se, avolumada pela puridade, e debalde se espera o acto 
vingador do Poder. 
 Por exemplo: 
 Foi primeiro o escândalo Álvaro de Sousa que não esqueceu e agora voltou à 
superfície. 
 Foi depois o escândalo do Sain (condecorado com a Ordem de Cristo!) cuja 
comissão clandestina no negócio do petroleiro é conhecida até aos cêntimos, e que 
chamou a atenção para a triste história da Sacor. Houve um inquérito – mas até 
hoje não houve providências. 

 É agora o escândalo Meira3, grave pelas repercussões sobre o banco emissor 
do Estado – e até pela poeira levantada em redor de pessoas que o administram... 
 Eu percebo que não se agravem as questões com a publicidade e as 
punições. Mas vamos deixar o Estado Novo converter-se numa 3.ª República 
francesa? Vamos deixar essa gente que só pensa em dinheiro e interesses 

continuar a desacreditar-nos? Vamos deixá-los entibiar a nossa fé – depois de nos 
terem sabotado em grande parte a acção? 
 [...] 
 Vejo com aflição que a juventude portuguesa não está com o Estado Novo: 
os melhores ou vão para a acção monárquica, ou para outras formas de acção 
política para além do que V. Ex.ª prega; muitos infelizmente não ficam connosco. 
Mas propriamente convictos de ser este o governo que convém – não os conheço, 
na idade da definição, isto é, por volta dos 20 anos. 
 Aqui tem V. Ex.ª mais uma informação honesta. E não será inútil porque, 
pelo menos, descarrega a minha consciência. 
 Disponha sempre do amigo e discípulo admirador, 
 

 Marcello Caetano4 

 
 Do mesmo modo, já em 1961, era o próprio Chefe do Estado-Maior da Força Aérea 
que, numa reunião do Conselho Superior Militar, apresentava um documento no qual 
denunciava de forma enfática:  

 
  É, por certo, do conhecimento dos governantes que existe, largamente 
generalizado em Portugal, o sentimento de que o regime político nacional se 
mantém só porque as forças militares o apoiam. 
  A maioria dos elementos destas próprias forças – na qual nos incluímos – 
está plenamente convencida de que esse sentimento corresponde à realidade. 
  De resto, o Governo, depois do que se passou nas últimas eleições 
presidenciais, deve ter ficado bem esclarecido acerca da sua segurança por 
intermédio do sufrágio universal. 
  [...] 
  Todas estas circunstâncias levam, em última análise, muitos ordeiros 
cidadãos a desistirem de intervir nos actos políticos do País. 

                                                 
3 Francisco Meira. Director e administrador do Banco de Portugal (1929-1943). 
4 ANTUNES, J. Freire, Salazar e Caetano – Cartas Secretas – 1932-1968, pp. 117-118. Sublinhado nosso. 
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  Ainda, para tornar a situação mais delicada, sucede que muitas figuras 

chegadas aos sectores mais destacados da vida pública e aos órgãos impulsores 

da política do Estado Novo estão a colher benefícios pessoais pelo desempenho 
de cargos bastante bem remunerados, ou mesmo ligadas a grupos cujos interesses 
económicos privados colidem, em vários casos, com os superiores interesses da 

Nação.5 

 
 Hum....quem diria? 
 
 
David Martelo – Junho de 2016 
 
 
 

                                                 
5 AHM, 1ª Div. - 39ª Sec. - Cx. 3 - Nº 1. Sublinhados nossos. 


