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SANTOS COSTA – A CHEGADA AO PODER 

 
 
 Fernando dos Santos Costa nasceu em Alcafache, concelho de Mangualde, em 19 de 
Dezembro de 1899. Filho de uma modesta família – o pai era sargento do Exército – ingressa na 
Escola do Exército em 1917 e logo participa activamente no golpe militar que leva Sidónio Pais ao 
poder. Alferes em 1918, participaria, igualmente, no movimento de 28 de Maio de 1926. 
 A bibliografia disponível torna difícil estabelecer o momento exacto do seu relacionamento 
com Salazar. No Dicionário de História do Estado Novo, António José Telo coloca o início das 
relações «no seminário de Viseu».1 Considerando que Salazar vai para Coimbra em Outubro de 
1910, a hipótese do conhecimento dos dois homens ser anterior a esta data implica que Santos 
Costa tivesse, no máximo, 10 anos de idade. 
 Na nota biográfica que encabeça a Correspondência de Santos Costa para Oliveira Salazar 
afirma-se, contudo, que Santos Costa «nos anos vinte, estuda na Escola Central de Oficiais a fim 
de se habilitar com o curso de Estado-Maior e vê-se transferido, por superlotação da Escola, para a 
Universidade de Coimbra. Aí conhece, em 1926, Oliveira Salazar que lhe ministra aulas de 
Economia Política e o reprova no exame escrito...».2 
 Franco Nogueira, por seu turno, apresenta a questão de forma a sugerir um conhecimento 
ainda mais tardio, quando refere: 
 

 Depois volta-se Salazar para os problemas das forças de Terra e do Ar. Mas aqui encontra 
dificuldades. Dada a magnitude das verbas indispensáveis para a reorganização, treino, 
rearmamento, o Tesouro não pode ainda dispor dos fundos requeridos. Por outro lado, 
despertam rivalidades, despeitos, lutas de competência entre as altas patentes das forças 
armadas; e além disso, pelos hábitos de uma longa carreira, e pela mentalidade já cerrada a 
novas ideias, os grandes nomes do Exército não pareciam talhados a empreender uma reforma 
das instituições militares em termos modernos de organização, técnica e eficiência. Nem Passos 
e Sousa, sem embargo de todo o seu valor pessoal e militar, nem os oficiais generais se 
revelavam aptos a definir com clareza os problemas existentes e a apontar uma solução; e 
perante as perguntas e sugestões de Salazar reservavam a sua resposta para depois de estudo e 
consulta a oficiais mais novos. E, entre estes, os generais citam com frequência crescente junto 
de Salazar as informações e os pareceres de um moço capitão, Fernando dos Santos Costa, que 
suscitava a impressão de tudo conhecer e de tudo saber. Mas pela sua patente não estava em 
condições de exercer influência decisiva. Todavia, Salazar retém o nome. E resolve aguardar 

melhor ensejo para atacar os problemas das forças militares de terra e ar.3 
 
 Tratando-se de três obras credoras do maior respeito, afigura-se-nos possível que todas as 
versões estejam correctas. Na verdade, o conhecimento sucessivo de um adolescente, um aluno e 
um oficial, com intervalos de vários anos, permitem admitir que Salazar não tivesse retido na 
memória “os dois primeiros Santos Costas”. 
 Terminado o curso de Estado-Maior, Santos Costa é nomeado para prestar serviço no 
ministério da Guerra. Entre 1931 e 1933, serve nos gabinetes dos sucessivos ministros – Schiappa 
de Azevedo, Lopes Mateus e Daniel de Sousa. É nesses tempos que aproveita o desempenho das 
suas funções para se inteirar do lamentável estado em que se encontra o Exército. Conforme 
assinala Franco Nogueira, Santos Costa salienta-se dos demais por «tudo conhecer e de tudo 
saber». A sua intervenção no I Congresso da União Nacional, em 1934, era já o reflexo da 
notoriedade que adquirira dentro do ministério da Guerra. Desde então, inicia um relacionamento 
epistolar com Salazar, fornecendo-lhe pareceres técnicos e informações com interesse político-

                                                           
1  FERNANDO ROSAS/J. M. BRANDÃO DE BRITO, Dicionário de História do Estado Novo, Vol. I, p. 233. 
2  Correspondência de Santos Costa para Oliveira Salazar, p. 12. Sublinhado nosso. 
3  FRANCO NOGUEIRA, Salazar, Vol. II, p. 313. 



2 
 

militar. Como exemplo deste tipo de informações, veja-se a seguinte passagem de uma carta, 
datada de 1 de Setembro de 1935: 
 

 O Sr. General João de Almeida, presentemente em Caxias, dizem-me que se mostra muito 
agitado. É interessante constatar que um dos oficiais ultimamente presos, o capitão Alexandre 
de Morais, que talvez V. Ex.ª conheça de Coimbra, foi ultimamente proposto pelo Sr. general 
para instrutor da Escola, para cuja função não está nada indicado, nem moral nem 
profissionalmente. Em Coimbra deu que falar de si a propósito de uma falência de uma casa de 
antiguidades e depois foi corrido da Índia pelo Sr. general Craveiro Lopes,4 a propósito de 
qualquer procedimento incorrecto.[...] 
 Agora um outro caso curioso e este absolutamente concreto, para o qual eu solicito a V. Ex.ª 
todas as reservas: 
 Parece ter já rebentado a guerra entre o Sr. general Morais Sarmento, Major-General5 do 
Exército, e o Sr. Ministro da Guerra. O primeiro dirigiu uma confidencial ao segundo dizendo-lhe 
sentir, como Major-General, que o Exército não estava à altura da sua missão, encontrando-se 
numa situação material inferior àquela em que se encontrava em 1914, ao declarar-se a Grande 
Guerra, pelo que lhe pedia desse conhecimento aos Senhores Presidentes da República e do 
Conselho de tal situação e de quanto era urgente fazer face a este estado de coisas; de outra 
forma não assumiria a responsabilidade que um dia lhe imputassem. 
 O Senhor Ministro respondeu com outra confidencial alegando que o chefe do Exército era 
ele e não o Major-General. Que, assim, todas as responsabilidades recairiam sobre os seus 
ombros e que ele se sentia capaz de arcar com todas elas, etc.. 
 Numa altura desta, factos desta natureza são edificantes. Aquele Senhor general há-de ainda, 
em meu humilde parecer, dar grandes amargos de boca ao Governo... Quando este afirma a 

todo o momento estar disposto a enfrentar o problema, começa ele a bater o pé...6 
 
 Mesmo admitindo que, do ponto de vista do interesse do Exército, as críticas de Santos 
Costa fossem justas, não deixa de ser verdade que, através destas cartas, o futuro Subsecretário da 
Guerra violava diversos princípios éticos e disciplinares, permitindo-se murmurar de um superior e 
revelando assuntos que, pela sua natureza, não poderiam deixar de ser altamente «classificados». 
Através de Santos Costa, portanto, Salazar tomava conhecimento de factos e situações que, de 
outro modo, lhe seriam ocultados. A informação-denúncia-intriga passa a ser um dos elos de 
ligação mais fortes entre um e outro, e a principal razão da aura de temor e poder que envolveu a 
figura do militar nas três décadas subsequentes.  
 Em contrapartida, alguma da correspondência de Santos Costa para Salazar revela uma 
surpreendente dose de presunção e um certo atrevimento. Em carta datada de 26 de Setembro de 
1935 – tenha-se em conta que, nesta data, Santos Costa ainda não é membro do Governo — 
escrevia o empenhado Capitão: 
 

 Quando na 6.ª feira estive em Lisboa a atmosfera política pareceu-me mais desanuviada. 
 Entre os oficiais do Estado-Maior e outras pessoas de categoria é que lavrava uma certa 
agitação em virtude do aspecto que está a tomar o conflito ítalo-etíope. Há a impressão de que 
o conflito pode degenerar numa conflagração em que estejam de um lado a Itália, a França, a 
Espanha e alguns países da Europa Danubiana e do outro a Inglaterra e a Alemanha. A ser assim, 
o nosso país ver-se-á numa situação muito crítica, pior do que a de 1914, e não compreendem 
que o governo não dê a impressão exterior de que está ao corrente do que se passa e estuda 
devidamente o assunto. As entrevistas dos Sr. Ministro dos Estrangeiros e das Colónias não 
chegam para sossegar os impacientes que somente descansarão quando virem a atitude de V. 
Ex.ª em quem apenas confiam. 

                                                           
4  João Carlos Craveiro Lopes, pai do futuro Presidente da República Francisco Higino Craveiro Lopes. 
5 Contrariamente ao que sucede actualmente, Major-General não era uma das patentes dos oficiais-generais. Era um 
cargo – o de comandante do Exército em campanha. 
6  Correspondência de Santos Costa para Oliveira Salazar, Vol. I, pp. 30-31. 
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 Seguidamente, assume, sem rodeios, o papel de “conselheiro” e sugere uma atitude: 
 

 V. Ex.ª verá se estas informações o interessam e se valerá a pena reunir o governo para dizer 
ao país que foi particularmente analisada a situação política internacional. A maioria das nossas 

crianças contentam-se com palavras... desde que elas venham de V. Ex.ª.7 
 
 Sem prejuízo dos méritos indiscutíveis que, a cada um, a História atribuirá, haverá que 
reconhecer a invulgaridade – diremos, mesmo, a heterodoxia – desta relação epistolar. 
 
 Ao ser empossado como Subsecretário de Estado da Guerra, Fernando dos Santos Costa 
tem então 36 anos de idade e fora promovido a capitão apenas em 1933.8 Nos dias de hoje — 
mesmo para os que guardam memória dos tempos da Revolução de 1974 —, parecerá inconcebível 
que as Forças Armadas aceitassem no governo, nas funções de Secretário de Estado da Defesa, um 
simples capitão de infantaria. E, no entanto, a escolha de Santos Costa aparenta causar, no 
imediato, menos contestação do que a do próprio Salazar para ministro da Guerra. 
 Raul Esteves, um dos mais empenhados construtores do 28 de Maio, protesta junto de 
Carmona. Considera que a designação de Salazar é «agravo injusto e humilhante que acaba de ser 
infligido ao Exército» porque, numa conjuntura grave, se entregou «a direcção dos negócios da 
Guerra a uma personalidade da classe civil, cujos comprovados méritos eu aliás não pretendo 
discutir nem contestar» e isso significa «a mais completa exautoração do que se chama o nosso 
Exército». E, prosseguindo, avisa Carmona: «E não se iluda V. Ex.ª com os aplausos daqueles que 
declararam achar bem a solução adoptada, pois que tantos deles já terão, porventura, produzido 
afirmações menos lisonjeiras para o vulto que agora exaltam.»9 Prestes a celebrar-se o 10.º 
aniversário do 28 de Maio, no governo «já não existe qualquer chefe militar do Exército que foi o 
verdadeiro realizador do movimento que se comemora».10 
 De facto, a partir dessa data, o único militar presente no governo, além do próprio Santos 
Costa, é o comandante Ortins de Bettencourt que, desde 18 de Janeiro do mesmo ano, havia 
tomado conta da pasta da Marinha.  
 Embora se contassem entre os oficiais da Armada muitos apoiantes do Estado Novo, para 
os militares que haviam participado no 28 de Maio aquele ramo das Forças Armadas não chegava 
a ser merecedor do mesmo lugar de destaque que o Exército detinha no tocante à instauração do 
novo regime. Os meios operacionais da Armada, por outro lado, não lhe conferiam verdadeira 
capacidade para, autonomamente, levar a cabo golpes militares. Salazar compreendeu estas 
diferenças desde o primeiro momento – daí o facto de, nos seus discursos, raramente englobar a 
Armada e de preferir a expressão «Exército» para se referir aos militares. Assim, também as 
preocupações políticas com a Marinha não tinham a mesma amplitude das que o Exército lhe 
inspirava. Por outro lado, sendo a Armada muito mais vincadamente dependente de tecnologias 
modernas, os seus oficiais estavam naturalmente mais vocacionados para o «profissionalismo» que 
Salazar tanto queria impor no Exército. 
 Apesar das diversidades atrás apontadas, a oficialidade da Armada não ficou a perder, no 
confronto com os seus camaradas do Exército, quando se tratou da distribuição das benesses 
políticas aos militares — em que o regime foi pródigo. 
 
 
David Martelo - 1999 

                                                           
7  Correspondência de Santos Costa para Oliveira Salazar, Vol. I, p. 51. Sublinhado nosso. 
8 Tenha-se em consideração que, na época em apreço, o tempo de permanência no posto de Tenente era anormalmente 
extenso. Assim, quando Santos Costa é promovido a Capitão, em 1933, possui já 15 anos de oficial. Pelos padrões 
actuais, corresponderia, sensivelmente, à altura da promoção a Major. 
9  FRANCO NOGUEIRA, História de Portugal, II Suplemento, p. 25. 
10  Idem, Salazar, Vol. II, p. 365. 


