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SALAZAR E A CONQUISTA DO PODER 
 
 

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. Para a pasta das 
Finanças retorna Oliveira Salazar, sendo empossado a 27 de Abril. Mas aceita o cargo sob 
pesadas condições: direito de veto sobre todas as despesas públicas e controlo total dos 
orçamentos ministeriais. 

A 20 de Julho de 1928, eclodia em Lisboa uma revolta militar chefiada pelos coronel 
Conceição de Mascarenhas, major Sarmento Beires e capitão-tenente Filomeno de Almeida. 
Iniciada no Batalhão de Caçadores n.º 7, aquartelado no Castelo de S. Jorge, teve assinalável 
participação de civis e haveria de repercutir-se fora da guarnição da capital – Infantaria 11 
(Setúbal), Caçadores 10 (Pinhel) e Sapadores Mineiros (Entroncamento). Os principais 
combates tomaram a forma de duelos de artilharia, entre o Castelo e a Rotunda, causando 
vários mortos e feridos e destruições em edifícios. A 21 de Julho, perante a superioridade das 
tropas que os cercavam, os revoltosos de Lisboa renderam-se às forças fiéis ao governo. No 
mesmo dia ou no dia seguinte, entregar-se-iam as forças revoltadas fora da capital. 
 No seguimento dos acontecimentos, os jornais noticiam a prisão de vários elementos 
civis em diversos pontos do país, mas nenhum oficial de alta patente aparece associado à 
rebelião. Com notável rapidez – a 25 de Julho –, o governo aprova um Decreto que estabelece 
as penas a aplicar aos revoltosos. Nele se prevê a demissão de militares e funcionários civis do 
Estado e a extinção de Caçadores 10. Ascenderia a 102 o número de militares abrangidos pela 
pena de demissão. 
 Comentando os acontecimentos, com tecnocrática frieza, Salazar afirma para os jornais: 
 

 Na vida governamental isto é apenas um pequeno incidente. A mim interessa-me 

sobretudo saber quanto custará ao Tesouro e quanto ao País.
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 Apesar de se encontrar no governo há menos de três meses, Salazar conta já com 
importantes apoios numa imprensa que, com grande habilidade, lhe vai construindo a imagem 
de Salvador da Pátria. Repare-se no que, a propósito da revolta de 20 de Julho, se escrevia 
num editorial do Diário de Notícias: 
 

 A revolução deu-se quando a Nação olhava, cheia de interesse e de curiosidade, a obra 

honestíssima do Sr. ministro das Finanças.
2
 

 

 A dependência que se gerou em significativa parte das Forças Armadas, relativamente 
ao novo líder espiritual da revolução, está bem expressa no relato que Franco Nogueira nos faz 
dos primeiros tempos [Outubro de 1928] do novo governo: 
 

 Se o Ministro das Finanças estava absorvido com os problemas do seu departamento, 

não abdicava a política dos seus direitos: corriam boatos de crise, rumores da demissão de 

Salazar, notícias de incompatibilidades entre alguns ministros e José Vicente de Freitas. 

Causa no país particular receio o possível abandono do governo por Salazar. Agitam-se de 
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2  Ibidem. 
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novo os meios militares: entendem dever prestar ao ministro todo o seu apoio. Neste, 

distingue-se a 1.ª Região Militar; e o seu comandante, general Craveiro Lopes,
3
 escreve uma 

carta a Oliveira Salazar. Diz: «Tendo chegado ao meu conhecimento a notícia de que V. Exia. 

pensava em abandonar a pasta que com tanto brilho e tão alto proveito para o País vem 

ocupando», «venho em meu nome e no de todos os oficiais meus subordinados pedir a V. 

Exia. para continuar no exercício das suas funções dentro do governo a que tem dado tão 

invulgar prestígio.» E mais adiante: «A simples notícia da possibilidade de V. Exia. 

interromper o trabalho gigantesco que sopesou patrioticamente enche-nos de ansiosas 

apreensões. E conclui: «Pode V. Exia. em todas as emergências contar com o leal apoio da 

1.ª Região Militar para o prosseguimento da sua obra notável e fundamental para o 

ressurgimento do País e para o prestígio da Situação Militar. 4 
 

 A pouco e pouco, Salazar vai tomando nota da simpatia de que goza em sectores 
importantes das Forças Armadas. A 7 de Novembro de 1928, Vicente de Freitas pede a 
demissão a Carmona. Nessa altura, Salazar entende ser a crise um bom prenúncio e confidencia 
ao seu amigo Mário de Figueiredo: «o próximo ministério já será nosso».5 Este «nosso» parece 
constituir a clara expressão de um poder de predominância civil, determinado a tomar conta de 
uma situação cujos alicerces haviam sido lançados, pelo Exército, em 28 de Maio de 1926.  
 No entanto, sabedor do pensamento ainda dominante nas Forças Armadas, Carmona 
entende ser mais prudente convencer Vicente de Feitas a formar novo governo. É cedo, ainda, 
para investir um civil como presidente do Ministério. Mas a importância de Salazar é 
indesmentível. O próprio anúncio da formação do novo executivo é feito por Vicente de Freitas 
nos seguintes termos: «está resolvida a crise ministerial, tendo ficado esta tarde constituído o 
novo governo e continuando na pasta das finanças o Sr. Doutor Oliveira Salazar.»6 
 
 O novo governo resiste apenas alguns meses. Em Julho de 1929, Carmona vê-se na 
necessidade de nomear novo ministério. A sua liberdade de acção é, na circunstância, limitada 
pela obsessão de manter Salazar nas Finanças. A escolha acaba por recair na pessoa do general 
Ivens Ferraz, que já participara no primeiro governo de Carmona. É o próprio Ivens Ferraz que 
assim descreve a sua designação para a presidência do novo ministério: 
 

 A resolução do Sr. Presidente da República de tornar definitiva a minha escolha fora 

tomada após a consulta do Dr. Oliveira Salazar, a quem aquela alta individualidade 

submetera a minha candidatura, e do qual obtivera um «agrément» condicional. O Dr. 

Salazar desconhecia os meus propósitos, a minha orientação; sabia apenas que se tratava de 

um general conceituado, e nada mais. [...] 

 Não impus, que me lembre, qualquer condição; por outro lado, o Chefe do Estado 

indicou-me que deveria conservar na pasta das Finanças o Dr. Oliveira Salazar, por assim o 

desejar o Exército...
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 O poder efectivo de Salazar afirmava-se, dia após dia, através de acontecimentos, 
plenos de significado, que o iam transformando em peça indispensável de todo o sistema 
político. 
 O novo chefe do governo partilhava das ideias moderadas do seu antecessor, isto é, que 
a Ditadura era tão-somente um período de interregno que reconduziria o país ao sistema 
democrático – embora com um executivo forte, que estivesse menos dependente das maiorias 
parlamentares. É durante este efémero governo de seis meses – até Janeiro de 1930 – que, 
                                                           
3  Pai do futuro Presidente da República general Francisco Higino Craveiro Lopes. 
4  NOGUEIRA, Franco, Salazar, Vol. II, p. 23. 
5  Ibidem, p. 24. 
6  Ibidem, p. 24. 
7  FERRAZ, Artur Ivens, A ascensão de Salazar, p. 46. 
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encabeçada por Salazar, se afirmaria em definitivo a ala defensora de uma «ordem nova», em 
que a Ditadura Militar cederia o lugar a uma Ditadura Civil, perfeitamente institucionalizada. 
 Ao tomar posse o governo do general Domingos de Oliveira, em 21 de Janeiro de 1930, 
é já a facção partidária da «ordem nova» que assume as rédeas do poder. Salazar continua 
como ministro das Finanças, cargo que vai acumular, interinamente, com o de ministro das 
Colónias. 
 No seio do Exército esboçam-se resistências ao novo rumo da revolução. Em Maio de 
1930, é descoberta uma conspiração militar envolvendo diversos militares e civis. A acção 
policial conduz à prisão e deportação para os Açores de muitos dos implicados – Sá Cardoso, 
Hélder Ribeiro, Carlos Vilhena e outros. 
 Mas trata-se de um pequeno percalço. A revolução segundo Salazar prossegue a sua 
marcha. A sua imagem é, já então tão claramente preponderante que lhe cabe fazer a 
apreciação ideológica da força política civil que congregará todos os apoiantes da nova ordem 
– a União Nacional. O momento escolhido é o dia 30 de Julho de 1930. Na sala do Conselho 
de Estado, perante o Governo e os representantes de todos os distritos e concelhos do país, 
Salazar discursa em tom solene. Como fará repetidas vezes, estabelece doutrina, traça 
comparações com o passado e aplaude a sua própria obra: 
 

 ...se pesarmos bem a situação em 1926, a que existe hoje e a que está em perspectiva 

pelo prosseguimento da reorganização nacional, concluiremos que, apesar dos motivos de 

insatisfação, comum em diversos graus a todos os povos, escapámos a um despenhadeiro 

mortal e nos encontramos em terreno seguro, donde podemos conquistar a prosperidade. 

Há paz; há ordem; um espírito de vida nova anima o País; há confiança e há crédito; 

impõem-se à administração princípios de moral que completam, na execução, a justiça da 

lei; há um plano de vida para o Estado, formulado sobre os interesses gerais da 

colectividade (e todos sabem que, uma vez assentes, os programas do Governo se 

cumprem); o País, aliviado da atmosfera de irredutibilidades partidárias, está menos 

dividido e, não tendo escolhido os seus representantes, sente-se mais perto do poder, sente 

que o Governo é mais seu, confia mais na sua justiça e na sua acção.
8
  

 
 Contrariamente ao que fará em outras ocasiões, o discurso de Salazar não inclui 
referências ao papel – passado ou futuro – das instituições militares. Na verdade, a formação da 
União Nacional constitui o indispensável passo para Salazar poder dispor de um suporte 
político fora das Forças Armadas. É, no fundo, a busca de uma nova legitimidade que liberte o 
poder civil de uma incómoda vassalagem perante o aparelho militar. 
 Com a formação da União Nacional, por outro lado, estabelece-se um curioso contraste 
com o processo de conquista do poder do fascismo italiano e do nacional-socialismo alemão: 
enquanto nestes dois casos a formação do partido apoiante antecede a conquista do poder, no 
caso português ocorre precisamente o inverso. 
 Entretanto, em privado, Salazar vai anotando as suas reservas quando à governação de 
Domingos de Oliveira, a quem acusa de «indigência ideológica e escassa imaginação política, 
além de frouxidão e falta de pulso firme».9 Sente-se preparado para assumir a chefia do 
Governo e aguarda a sua hora. 
 
 
David Martelo – 1999/Junho 2018 
 

                                                           
8  SALAZAR, Discursos e Notas Políticas, Vol. I, p. 75.  
9  NOGUEIRA, Franco, Salazar, Vol. II, p. 93.  


