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A RECANDIDATURA DE CARMONA ÀS ELEIÇÕES DE 1949 
 

 
No seguimento das tentativas de rebelião do Exército, contra o Estado Novo, ocorridas 

em 1946 e 1947, a acção repressiva sobre os militares adversários do regime não fazia 

desaparecer a sensação de ameaça que o aparelho militar passara a constituir para as hostes 

salazaristas. Em Julho de 1948, preparando-se Santos Costa para se ausentar do país, escreve 

a Salazar a dar-lhe conta das providências que adoptara para colmatar os efeitos do seu 

afastamento temporário: 

 
  Durante a minha ausência, o general Passos e Sousa1 virá até ao Terreiro 
do Paço e ficará directamente ao leme no que respeita à ordem pública. Convém 
que seja assim. O general sentir-se-á prestigiado, no que todos aproveitam. Se V. 
Ex.ª tiver ensejo de em qualquer dia lhe dar uma telefonadela só a perguntar se 
há alguma novidade, será muito bom. Fica lisonjeado e por isso mesmo mais 
ligado a V. Ex.ª como convém nestes tempos de desorientação que vão 
correndo.2 

  
Eram, na verdade, de desorientação e de dissidência os derradeiros anos da década de 

40. O episódio de 10 de Abril de 1947, com o possível envolvimento de Carmona, pesava 

fortemente nos espíritos de Salazar e dos seus fiéis. Ao caminhar-se para o final de 1948, 

aproximava-se o termo do mandato do Presidente da República, devendo as eleições ocorrer 

em Fevereiro do ano seguinte. Nessa conjuntura, Salazar envia a Santos Costa uma carta — 

intencionalmente não assinada e classificada de «Confidencialíssimo» — na qual refere: 

 
  Estamos no começo de Dezembro e até ao fim do mês têm Governo e 
União Nacional de tomar posição na questão da eleição do Chefe do Estado. Para 
alguns já devia o caso estar esclarecido mas a mim não me parece haver muita 
pressa. Além de Dezembro próximo é que não devemos ir. 
  Embora o Exército para tal não seja ou não deva ser tido como elemento 
político actuante, convinha fazer ideia das situações que terão sido discutidas e 
merecido maior favor. Não se pode, evidentemente, fazer uma consulta nem 
pedir que a peçam a outras entidades. O preferível era, através de algumas 
pessoas mais representativas, tentar saber o que se passa. 
  O resultado poderia, conforme os casos, ser-me transmitido pessoalmente 
ou comunicado ao Cº dos Ministros na reunião que haja para que o Governo se 
pronuncie.3 

  
Desta missiva, resultava evidente que a reeleição de Carmona deixara de ser, como 

sucedera em ocasiões anteriores, uma questão pacífica. A situação era de tal modo 

melindrosa para o regime, que o próprio Santos Costa não veria modo de executar a 

sondagem encomendada por Salazar: 

 

  Não sei como hei-de pôr em prática as sondagens acerca da candidatura à 
chefia do Estado que V. Ex.ª desejava se fizesse. Para não terem o aspecto de 

                                                           
1  À época, desempenhava as funções de Major-General do Exército. 
2  Correspondência de Santos Costa para Oliveira Salazar, Vol. I, p. 246. 
3  Ibidem, p. 272. 
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consulta, só pretextando encontros casuais, o que é difícil para que se não 
denunciem segundas intenções.4 

  
Alguns dias mais tarde (11.12.48), em nova carta para Salazar, o ministro da Guerra 

volta ao assunto, nos seguintes termos: 

 
  Recebi um convite da casa do Sr. Presidente para assistir, com minha 
mulher e filha, ao casamento [d]e uma neta, no sábado dia 18. Claro que não 
devo faltar. 
  Lembrei-me que talvez eu pudesse aproveitar a ocasião para deixar ali 
cair uma ou outra palavra que levasse o Sr. Presidente a tomar a posição julgada 
mais conveniente. Desta forma, quando V. Ex.ª falasse, talvez já tivesse o 
caminho mais aberto. 
  É claro que pessoalmente e a todos os títulos, prefiro não dizer nada nem 
ter no problema qualquer interferência. 
  Apenas ponho esta hipótese para V. Ex.ª saber se lhe convém utilizar este 
método de trabalho.5 

  
Esta troca de correspondência sugere, sem dúvida, que «a posição julgada mais 

conveniente» para o regime seria que o próprio Carmona se não dispusesse a aceitar novo 

mandato, alegando, por exemplo, a sua já avançada idade. 

 Ao findar a primeira semana de Dezembro, Salazar inicia consultas sobre o candidato a 

apresentar pela União Nacional, consultas essas que Franco Nogueira descreve do modo 

seguinte: 

 

  Começa por José Alberto dos Reis, presidente da Assembleia Nacional, e 
Albino dos Reis, vice-presidente da Comissão Central da União Nacional; 
depois ouve Santos Costa; pede ainda o parecer de José Gabriel Pinto Coelho, 
presidente da Câmara Corporativa, e do Presidente do Supremo Tribunal de 
Justiça e do Procurador Geral da República; e por último solicita a opinião de 
Mário de Figueiredo. É quase unânime o aviso de todos: como candidato deve 
ser apresentado o próprio Salazar; se este não o quiser, deverá ser proposto para 
reeleição o Marechal Carmona. Exceptua-se Mário de Figueiredo: este afirma 
que somente aceita Salazar como candidato.6 

  
Daqui para a frente a narrativa de Franco Nogueira parece-nos propositadamente 

discreta, sem, contudo, deixar de sublinhar a complexidade do problema. Repare-se que 

todos os factos conhecidos apontam para uma fragilização política de Carmona. Franco 

Nogueira, todavia, não explica o motivo pelo qual a esmagadora maioria das figuras 

consultadas pretendem ver Salazar em Belém. Esta circunstância faz-nos supor que o biógrafo 

de Salazar omite deliberadamente aspectos importantes da discussão em torno de Carmona 

— provavelmente para que o velho presidente não entre para a história como adversário de 

Salazar. 

 A descrição do tema, na versão de Franco Nogueira, acaba de modo relativamente 

pacífico, desde que Salazar, intransigentemente, declara a sua indisponibilidade para assumir 

a candidatura a Belém. Ter-se-ia, então, gerado um consenso suficientemente alargado que 

apontava para a reeleição de Carmona. 

                                                           
4  Ibidem, p. 273. 
5  Ibidem, p. 274. 
6  FRANCO NOGUEIRA, Salazar, Vol. IV, p. 114. 
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 Depois, aludindo à reunião da Comissão Central da União Nacional em que se decide a 

recandidatura, o antigo ministro dos Negócios Estrangeiros refere: 

 

  Mas ainda nesse dia, já ao cair da noite, Salazar recebe José Frederico 
Ulrich7 e abre-se com o ministro. E confessa-se apreensivo com a decisão 
tomada. Na realidade, era partidário de uma terceira solução, de um nome novo. 
Até aqui, nada de surpreendente. O desabafo parece sincero. Depois, Salazar 
teria explicado os motivos da sua opção: Carmona está idoso, exausto, frágil. 
Considera-o mentalmente já incapaz para orientar a política. Tem um carácter 
recto, nobre, e será incapaz de se transviar. Mas ele, Salazar, sente-se neste 
momento «muito doente», e provavelmente terá de abandonar a Presidência do 
Conselho. E então apavora-o a ideia de deixar tudo nas mãos de uma pessoa 

incapaz.8 
  

Certamente insatisfeito com o seu próprio relato dos acontecimentos, Franco Nogueira 

acrescenta, em nota de pé de página, o seguinte comentário final: 

 
  Aprofundei com alguma minúcia este episódio não só pela sua 
importância como por demonstrar o processo de formação da vontade do Estado 

Novo em matéria política. Não há dúvida de que foi tomada uma decisão contra 
o parecer de Salazar. Mas a leitura dos documentos deixa uma outra sensação 
curiosa: aquela decisão foi tomada por muitos pensarem que correspondia à 
opinião de Salazar. Este evitou tanto influenciar os ministros e os dirigentes da 
União Nacional que acabou por lhes criar um sentimento contrário ao seu 
próprio.9 

  
A ser verdade o que Franco Nogueira conclui, estamos perante um belo exemplo dos 

caminhos tortuosos da política salazarista. Mas estamos, também, perante um Salazar 

diminuído, uma sombra já daquele outro que, sendo apenas ministro das Finanças, era já a 

figura liderante no novo regime. 
 

 

David Martelo – 1999 

 
 

Leitura complementar  
 
 

                                                           
7  Ministro das Obras Públicas. 
8  FRANCO NOGUEIRA, Salazar, Vol. IV, p. 118. 
9  Ibidem, p. 119. 


