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SALAZAR E OS CONFLITOS COM O MINISTÉRIO DA GUERRA 
  
 
 Ao completar o primeiro ano de governação como Presidente do Conselho de 
Ministros, Salazar tem a percepção de que persistem nas Forças Armadas algumas divergências 
quanto ao rumo que pretendia dar à Revolução de 1926. Os problemas com os militares não se 
ficavam pela discordância sobre a institucionalização do regime. No capítulo puramente 
técnico e organizativo, era grande o desapontamento de Salazar em relação à capacidade de 
gestão de alguns responsáveis da estrutura superior do Exército. No próprio texto da entrevista 
que concedera a António Ferro se encontra explícita uma crítica ao funcionamento do 
Ministério da Guerra. A tensão gerada por desencontros de ideias e métodos não tarda a 
ameaçar ruptura. A entrada do Major Luís Alberto de Oliveira para a pasta da Guerra, após a 
remodelação governamental de Abril de 1933, não fará mais do que agravar a situação 
existente. Franco Nogueira dá-nos, a este propósito, um relato elucidativo (Julho de 1933): 
 

...os embaraços maiores, no seio do governo, provinham de Luís Alberto de Oliveira, 
ministro da Guerra. Entre este e Salazar, era pronunciada a diferença de feitios e 
temperamento; e as divergências políticas, se não de substância, eram pelo menos de 
métodos. Oliveira Salazar deseja o seu afastamento também. E resolve abrir crise 
ministerial, que pretende resolver com rapidez; e a 21 de Julho procura Carmona, em 
Belém, e expõe-lhe os seus propósitos. Não há objecções do Chefe de Estado, salvo quanto 
à demissão do ministro da Guerra: sobre este, e em face da insistência de Salazar, o 
Presidente julga de ouvir os chefes militares. Salazar sai de Belém, e durante a tarde 
Carmona ausculta a opinião das forças armadas. Estas entendem que de momento Luís 
Alberto de Oliveira deve continuar no gabinete. Salazar torna a Belém pelas dez da noite. 
Carmona, em resultado das conversas, significa-lhe que não pode ser substituído o titular da 

Guerra.1 
 
Salazar acata, prudentemente, a decisão de Carmona. É uma trégua que então se inicia. 

Mas tão-só uma trégua. O conflito está latente e não tardará a recrudescer. A ocasião 
proporciona-se a 15 de Abril de 1934, data em que se comemora o 6.º aniversário da 
proclamação de Carmona como Presidente da República. Para o efeito, o Exército organiza 
uma cerimónia festiva no quartel de Caçadores 5, na qual Carmona e Domingos de Oliveira 
estão presentes.  

 
Discursa o major Luna de Oliveira: e afirma que só àquele [Carmona] reconhece 

como chefe supremo da Nação. E o ministro da Guerra diz: «Se sou ministro da Guerra, 

sou-o pela mão de V. Excia., a quem sirvo, porque só com V. Excia. o Exército serve bem a 

Nação.». É um desafio à autoridade política e pessoal do chefe do governo. No entanto, 
Oliveira Salazar pede uma audiência a Carmona; este recebe-o em Belém à tarde; e o chefe 
do governo apresenta pela data que passa os seus cumprimentos. Carmona deixa cair, no 
entanto, palavras inesperadas que implicam acusações graves: não tem sido salvaguardado 
o seu prestígio de Chefe de Estado, que alguns procuram mesmo diminuir ou limitar, e 
tem-se deixado menoscabar a sua categoria política pessoal, sem que o governo a defenda e 

eleve.2  
 
 Salazar tem consciência da gravidade do momento e sabe que tem que jogar forte, 
mesmo arriscando-se a perder. Resolve, por isso, convocar um Conselho de Ministros ao qual 
transmitirá a sua convicção de que terá perdido a total confiança do chefe do Estado e daí 
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2  Ibidem, p. 260. 
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decorrer a necessária cessação de funções do executivo por si liderado. Antes de se reunir com 
os seus ministros, no entanto, Salazar entende por conveniente informar Carmona do que, 
provavelmente, se irá passar. Assim, na manhã de 16 de Abril, escreve-lhe a seguinte carta: 
 

 Ex.mo Senhor Presidente da República:  

 Reflecti longamente sobre as considerações que V. Ex.ª me transmitiu ontem em Belém 

acerca de certos aspectos ou factos da política interna. Sou obrigado a dar-lhes a maior 

atenção e a não desconhecer o sentido que claramente me pareceram traduzir. Julga V. Ex.ª 

que se tem procurado ou deixado atingir o prestígio do Chefe de Estado, que aliás nunca ao 

governo pareceu mais alto e assegurado na consciência nacional. Esta é a minha opinião e 

suponho que a forma como a governação pública tem sido dirigida não podia ter outro 

resultado que o engrandecimento da figura do Senhor Presidente da República, embora não 

se tenha criado à sua volta, por altas conveniências nacionais, a mística de um chefe político. 

Mas esta convicção de nada vale contra a de V. Ex.ª e eu não tenho outra forma mais 

frisante de demonstrar a V. Ex.ª o erro do seu juízo que afastando-me do governo do país. 

Creio que o Conselho de Ministros não interpretará de modo diferente nem as palavras de V. 

Ex.ª nem a necessidade de marcar uma atitude conveniente, sendo pois natural que na sua 

reunião desta tarde o governo delibere apresentar a V. Ex.ª o seu pedido de demissão. Para 

que o facto não constitua porventura surpresa para V. Ex.ª, entendi dever comunicá-lo. Com 

a mais alta consideração, de V. Ex.ª mto. att. e obg.º, Oliveira Salazar.3 
 
 Carmona não estaria preparado para semelhante parada. Naturalmente perturbado, 
convoca Salazar para uma conversa de apaziguamento, cerca de três horas antes da reunião do 
gabinete. Carmona procura deitar água na fervura, nega o seu envolvimento em quaisquer 
intrigas e rejeita em absoluto a demissão do governo. Salazar percebe que o momento é 
propício à consolidação do seu poder e pressente que pode apresentar a «conta» pelos danos 
sofridos. Aceita continuar desde que o Presidente lhe reitere, publicamente, a sua total 
confiança. Carmona, sem alternativa, aceita. 
 Ao início da madrugada seguinte, é enviado para a imprensa um breve comunicado da 
Presidência da República: 
 

 Tendo chegado ao conhecimento do Chefe do Estado que se procurava perturbar a 

opinião pública com supostas divergências entre Sua Excelência e o Presidente do Conselho, 

foi este hoje convidado para uma conferência na Cidadela de Cascais. Nesta conferência o 

Chefe do Estado significou ao Presidente do Conselho toda a sua confiança e a mais inteira 

concordância com a orientação que, com todo o acerto, vem imprimindo à governação 

pública.4 
 
 Saindo reforçado deste episódio, Salazar sente que não necessita de provocar a imediata 
demissão do ministro da Guerra. Mas não perderá pela demora. 
 Ao biógrafo de Salazar, Franco Nogueira, não escapa a relevância, para os destinos do 
regime, de toda a crise atrás relatada. Em curto comentário, anota:  
 

Este momento político deverá considerar-se como muito importante no desenvolvimento 
do Estado Novo. Depois de haver concordado com uma nota em que, além de reiterar a 
confiança a Salazar, endossa praticamente tudo quanto este faça, Carmona colocou-se 
numa posição de quase impossibilidade política de afastar alguma vez o chefe do governo, 

embora legalmente o pudesse fazer em qualquer ocasião. 5 
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 O episódio de Caçadores 5, tal como os sismos, vai ter uma pequena réplica poucos 
dias volvidos. Em 27 de Abril, completam-se 6 anos da presença de Salazar no governo. 
Certamente como resultado de ordens superiores, o comandante do batalhão envia a Salazar um 
telegrama de felicitações. Na mesma ocasião, no entanto, envia a Carmona outro telegrama, no 
qual afirma: 
 

 Os oficiais de Caçadores 5, que por V. Ex.ª têm a mais sentida veneração e que, como 
cidadãos e militares, em V.Ex.ª respeitam o Chefe do Estado ilustre, digno e bom e o general 
distinto, leal e prestigioso, tendo saudado o inigualável ministro das Finanças do nosso País, 
por ter completado hoje seis anos de brilhante exercício de funções, vêm também render a 
V. Ex.ª a mais sincera homenagem de admiração e reconhecimento pelo patriotismo, justiça 
e acerto com que V. Exª. tem resolvido os muitos e difíceis problemas de Estado, dessas 
felizes soluções sobressaindo a nomeação daquele distinto ministro e o forte e decidido 

apoio que V. Exª. lhe tem dispensado. 6 
 
 Era clara a intenção de transferir para Carmona grande parte dos louros da acção 
governativa de Salazar. E, para que tudo isto fosse do conhecimento público, os textos dos dois 
telegramas apareciam transcritos nos principais jornais do país. 
 
 
David Martelo – 1999 
 
 

Leitura complementar  

                                                           
6  Diário de Notícias de 28.04.34. 


