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A DITADURA MILITAR E OS ALICERCES 

DO SALAZARISMO 

 

 
Assim, em vez dos políticos de profissão, [a 

República] passará a governar pelo exército, 

que é, de espírito, o contrário deles. 

         Fernando Pessoa 

 

 

 Teve um arranque difícil o regime saído da revolta de 28 de Maio de 1926. A ausência 

de qualquer projecto político ou programa de governo seria fonte de intermináveis equívocos e 

iria propiciar uma inevitável instabilidade no manuseamento do recém-adquirido Poder. A 

breve trecho se constataria como eram diversificados os objectivos das várias sensibilidades 

políticas que haviam convergido para derrubar a República. Desde verdadeiros republicanos 

até aos nacionalistas e monárquicos, de tudo se encontrava nas hostes vencedoras. 

 Depois de vários desencontros entre Gomes da Costa e Mendes Cabeçadas, acorda-se, a 

4 de Junho, a constituição do primeiro Ministério. Segundo escreveu Leopoldo Nunes, Gomes 

da Costa não queria o comandante Armando Ochoa no governo, e, em contrapartida, impunha 

a inclusão do general Carmona. A constituição do primeiro governo foi, portanto, anunciada 

nos seguintes termos: 

 
 Entre o general Gomes da Costa e o comandante Cabeçadas acaba de se realizar uma 

conferência em Sacavém, que decorreu no melhor entendimento. Ficou assente a seguinte 

solução: 

 Junta Governativa, composta do comandante Cabeçadas, com Presidência e Interior; 

Gomes da Costa, Guerra e Colónias; general Carmona, Estrangeiros. 

 As restantes pastas foram preenchidas da seguinte forma: 

 Instrução, Mendes dos Remédios; Justiça, Dr. Almeida Ribeiro; Marinha, comandante 

Jaime Afreixo; Finanças, Dr. Oliveira Salazar; Agricultura, Dr. Ezequiel de Campos.
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 Salazar fazia, por conseguinte, a sua primeira aparição no elenco governamental. Seria 

curta, porém. De facto, a 17 de Junho de 1926, Gomes da Costa provocava a queda do 

Ministério presidido pelo comandante Cabeçadas, endereçando-lhe a seguinte carta de 

demissão: 

 
 Exmo. Sr. capitão-de-mar-e-guerra Mendes Cabeçadas. 

 Recusou-se V. Ex.ª, sistematicamente, a aceitar todas as plataformas de conciliação para 

a marcha regular do governo. Deixou-se perturbar e manietar por influências hostis ao 

movimento revolucionário que o Exército levou a efeito — não o ignora V. Ex.ª — com este 

objectivo único: a dignificação da Pátria e a reabilitação da República. 

 Vejo-me, assim, dolorosamente coagido a desistir da colaboração de V. Ex.ª no governo 

cuja presidência assumiu, a fim de evitar a discórdia que já principiava a fermentar no seio 

do Exército Português, perturbando o meu comando pela sua acção imprudente e 

irreflectida, que preparava o fracasso do grande movimento nacional revolucionário de 28 

de Maio. 

 Quartel-General de Sacavém, 17 de Junho de 1926. 

 

O Chefe do Governo 

General Gomes da Costa
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 O novo Governo saído do pronunciamento de 17 de Junho de 1926 — donde já não 

constava o nome de Salazar — durou até 9 de Julho do mesmo ano. Nessa data, foi a vez de 

Carmona afastar Gomes da Costa, assumindo ele a presidência do Ministério. Na linguagem 

político-militar da época, «o general Gomes da Costa, que fora o Chefe do Exército Nacional e 

cujo prestígio militar muito contribuíra para o triunfo do movimento, não tinha, em 8 de Julho 

de 1926 — 43 dias passados — um regimento que lhe apoiasse as decisões».
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 A pasta das Finanças do novo executivo é entregue ao general Sinel de Cordes que, 

desde antes do 28 de Maio, era considerado como o verdadeiro líder do principal núcleo de 

conspiradores. Monárquico convicto, Sinel de Cordes preferiu manter-se num plano 

aparentemente secundário, de modo a que o movimento não fosse acusado de simpatias para 

com o regime deposto a 5 de Outubro de 1910.  

 Com este Ministério de Carmona, a revolução conhece o primeiro período de relativa 

estabilidade governativa, mantendo-se em funções até 18 de Abril de 1928. Mas já o mesmo se 

não pode dizer quanto aos desenvolvimentos políticos. A 3 de Fevereiro de 1927, no Porto, e 7 

do mesmo mês, em Lisboa, eclodem revoltas militares de cariz claramente democrático e 

republicano (por oposição à cada vez maior influência de elementos monárquicos na 

governação do país). As forças leais à Ditadura conseguem, em ambos os casos, levar de 

vencida as tropas revoltosas. As unidades implicadas são extintas e os principais implicados — 

entre os quais o general Sousa Dias — são julgados, condenados e deportados. Sousa Dias, que 

liderara a revolta no Porto, justifica, em Tribunal, as razões da sua atitude revolucionária: 

 
 O facto de, tendo durado já mais de 8 meses o actual sistema governativo, implantado 

para saneamento do regime, termos vivido, durante todo este tempo, sob a mais violenta 

opressão sobre a liberdade de pensamento, com agravamento manifesto da situação 

financeira, continuando sem solução problemas como o dos tabacos ou resolvendo-se 

outros, como os da Dívida de Guerra, à margem da opinião nacional, e se ter tido ainda um 

agravamento constante das despesas públicas e diminuição de receitas, diminuição esta que 

importunas concessões às chamadas «forças vivas» mais flagrante tornaram. 

 Os oficiais revoltosos decidiram reintegrar o País dentro do regime democrático 

constitucional, com a formação de um Governo Nacional que afirmasse a supremacia do 

poder civil, guardado e defendido pela força armada que assim teria restituído as funções de 

que a desviaram.
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 O desastroso desempenho de Sinel de Cordes na pasta das Finanças vai abrir o caminho 

ao regresso, em força, de Salazar. Em Novembro de 1927, o Professor de Coimbra inicia a 

publicação de artigos sobre a situação financeira do país no jornal Novidades. Esses textos, 

profundamente críticos relativamente à política seguida por Sinel de Cordes, vão granjear-lhe 

grande prestígio no seio do Exército. Quando a Ditadura decide recusar as condições da 

Sociedade das Nações para a concessão de um «grande empréstimo» a Portugal (Março de 

1928), torna-se evidente o esgotamento da fórmula de governação em que a Ditadura é 

predominantemente militar. 

 Em 25 de Março de 1928, Carmona é eleito Presidente da República. Depois de 

formalmente empossado, constitui novo governo presidido pelo general Vicente de Freitas. 

Militar republicano da ala conservadora, o novo chefe do governo encarava a Ditadura Militar 

como solução política temporária, que deveria desembocar num novo regime democrático. 

Representava, assim, apenas uma das facções das Forças Armadas vitoriosas em 28 de Maio. A 

outra corrente — onde pontificavam os nacionalistas-católicos, os ex-sidonistas e alguns 

monárquicos — mantinha-se, por enquanto, numa prudente expectativa.  
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 Para a pasta das Finanças retorna Oliveira Salazar. Mas aceita o cargo sob pesadas 

condições: direito de veto sobre todas as despesas públicas e controlo total dos orçamentos 

ministeriais. Além destas condições do âmbito restrito das Finanças, Salazar impôs o termo da 

situação de conflito entre a Igreja e o Estado. Ciente do poder que a pasta das Finanças lhe 

conferia, manter-se-ia nessas funções, ininterruptamente, até 28 de Agosto de 1940 — 

portanto, mesmo depois de ter ascendido à chefia do governo. 

 

 
1.ª página do Jornal Novidades de 28-04-1928 

 

Ao tomar posse como Ministro das Finanças, em 27 de Abril de 1928, Salazar é preciso 

e decidido no discurso então proferido. Mas também é diferente. Em resposta ao presidente do 

ministério, que lhe havia agradecido a aceitação do cargo, Salazar replicou: 

 
 Não tem que agradecer-me ter aceitado o encargo, porque representa para mim um tão 

grande sacrifício que por favor ou amabilidade o não poderia fazer a ninguém. Faço-o ao 

meu País como um dever de consciência, friamente, serenamente cumprido. 

 

 Com este preâmbulo, Salazar começa a construir a imagem do homem providencial, 

que, aceitando o poder como quem carrega uma cruz, se resigna a subir o Calvário que conduz 

à redenção da Pátria. 

 

 
27 de Abril de 1928 – Salazar discursa na tomada de posse como ministro das Finanças 

 

 Prosseguindo no seu discurso, e, depois de relembrar as condições de trabalho que 

havia solicitado — e que tinham sido aceites —, frisou com indisfarçável resolução: 

 
 Sei muito bem o que quero e para onde vou, mas não se me exija que chegue ao fim em 

poucos meses. No mais, que o país estude, represente, reclame, discuta, mas que obedeça 

quando se chegar à altura de mandar.
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 Logo ao primeiro discurso — e assim continuaria a ser até Julho de 1932, data da sua 

ascensão à chefia do governo —, Salazar toma a dianteira da classe política. As suas 

intervenções públicas ultrapassam, sistematicamente, o estatuto de simples ministro. Têm 

conteúdo programático, são determinadas e não admitem discussões, chegada a altura de 

mandar.  

 Este posicionamento de Salazar, no contexto de uma Ditadura Militar, seria, por certo, 

um dos seus maiores trunfos junto dos oficiais das Forças Armadas — habituados a mandar, 

mas apreciando sumamente o serem bem-mandados. Não há nenhum militar — por mais 

democrática que possa ser a sua formação — que não deseje ter um superior directo com 

elevadas capacidades de decisão e liderança. Conforme anotou Eduardo Lourenço, «ordem e 

disciplina não representam, como os ingénuos supõem, nem gosto, nem tentação de mandar, de 

ser fonte real de decisão, mas exactamente o contrário.».
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 Também o carácter é de primordial importância. Mas quanto a este — carecendo do 

convívio pessoal para ser devidamente avaliado —, soube Salazar pô-lo a coberto de 

minuciosas análises, cultivando um conveniente distanciamento de eremita. 
 

 

David Martelo – 1999  
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