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Ao iniciar-se o ano de 1932, a Ditadura Militar, apesar de não conseguir evitar alguns 

sobressaltos revolucionários, a caminha agora a ritmo seguro para uma normalização institucional. 

O prestígio de Salazar não cessa de crescer. Apesar de não ter, ainda, atingido o topo da sua carreira 

política, as forças civis e militares que suportam o poder julgam ser chegado o momento da 

«canonização política» do ministro das Finanças —, passo que antecede, naturalmente, a sua 

inevitável subida a presidente do Ministério. 

 Assim, ao cumprir-se o sexto aniversário da revolução de 28 de Maio, Carmona atribui a 

Salazar a mais alta condecoração nacional — a Grã-Cruz da Torre e Espada. Sendo uma honra 

habitualmente conferida a militares que se distinguiam em combate, a atribuição deste galardão era, 

também, uma forma de promover um maior ascendente do ministro das Finanças sobre quantos 

serviam nas Forças Armadas. 

 Na sala do Conselho de Estado, local escolhido para a cerimónia de imposição das insígnias, 

começa por falar o coronel Lopes Mateus, Ministro da Guerra: 

 
 Lembraram os comandantes dos regimentos da guarnição do Porto, que a V.Ex.ª fosse 
prestada pública homenagem militar pelos relevantíssimos serviços que vem prestando à Nação 
há quatro anos. Lembrança que, logo generalizada, se ampliou a toda a 1ª Região Militar e, em 
seguida, a todo o Exército, para finalmente se transformar em preito de todas as Forças Armadas 
de Terra e Mar. 
 A lembrança de alguns propagou-se como um relâmpago e é agora uma viva realidade. É que 
esta homenagem estava latente no coração de todos, daqueles que põem os interesses 
superiores da Nacionalidade acima dos egoísmos individuais, de seita ou partido. [...] 
 Aceite, pois, V.Ex.ª, como ministro das Finanças da República Portuguesa, que tanto tem 
dignificado e engrandecido, a homenagem do Exército de Terra e Mar, certo de que nela vai a sua 
infinita gratidão, o seu mais acrisolado afecto, a sua mais viva admiração e um profundo respeito 
pelo Cidadão que será para as novas gerações o modelo das maiores virtudes cívicas agora 
simbolizadas pelas insígnias da nobilíssima Ordem Militar da Torre e Espada, do Valor, Lealdade e 

Mérito.1 

 

 Com esta avalanche de encómios, consumava-se, pela via governamental, uma total 

rendição da Instituição Militar ao homem providencial que viera suprir as suas próprias 

incapacidades políticas. Salazar agradece a homenagem e, como de costume, aproveita a 

oportunidade para estabelecer doutrina: 

 
 O Exército tem sido batido por todas as inclemências dos últimos tempos — a guerra, as 
revoluções e as reformas — e não é ainda o que todos desejamos que seja; mas, por exigência da 
sua própria constituição, vive afastado da política, em hierarquia e obediência regulamentada, 
serena e firme, como penhor da ordem pública e da segurança nacional. Essa mesma 
superioridade de disciplina existente na força organizada em nome da honra e destino da Pátria 
era o único agente capaz de remover, com o menor número de convulsões e de perigos, os 
obstáculos levantados pelas engrenagens existentes, e apoiar o Poder Novo, empenhado na obra 
de salvação e ressurgimento da Pátria. [...] 
 Tenho sustentado sempre, contra tendências várias, esboçadas aqui e além, que não podia ser 
pensamento inicial do 28 de Maio, e seria em qualquer caso contrário aos deveres do Exército e 
ao seu prestígio, reduzir o problema português a uma arrumação de forças partidárias, substituir 
o governo de uma facção pelo governo de outra facção, mas que o que se pretendia era o 
estabelecimento de condições políticas, administrativas, económicas, sociais e de cultura 
susceptíveis de garantir, por uma verdadeira revolução, o renascimento da Nação Portuguesa. 
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 A esta luz, única que reputo verdadeira, o Exército não tem que fazer política, não tem 

obrigação de apoiar governos determinados, mas deve ser até ao fim a garantia e o penhor da 

revolução nacional.2 

 

 Com esta intervenção, Salazar colocava mais algumas pedras no edifício da subordinação 

das Forças Armadas. O não-envolvimento na política vai, pouco a pouco, transformar-se num 

Rubicão moral que, cada vez menos, os militares ousarão transpor. Tendo sobrevivido às revoltas 

militares ocorridas entre 1927 e 1931, o regime militar saído do 28 de Maio vai desvanecer-se 

politicamente face à componente civil interna. 

 

Salazar ascende à chefia do Governo 
 

 A condecoração de Salazar é o último passo para a sua promoção dentro do Governo. Os 

apoiantes da Ditadura confiam que chegou a hora de colocar um civil à frente do executivo. Franco 

Nogueira descreve, assim, esse momento: 

 
 Na massa da opinião do país consolida-se o crédito do governo. Entre os adeptos da situação, 
e entre militares, é geral um sentimento: há que substituir o gabinete de Domingos de Oliveira, 
politicamente exausto. Presta-se homenagem ao homem, à sua inteligência, ao seu aprumo 
militar, à sua integridade, à sua isenção. Mas reconhece-se a sua incapacidade para ir mais além 
no plano ideológico e político: apto a administrar uma rotina, inadequado para conduzir uma 

revolução.3 

 

 Como já estava demonstrado, capacidade para estabelecer a ideologia de uma ordem nova 

era qualidade que não faltava ao jovem ministro das Finanças. De resto, há cerca de quatro anos 

que, aos olhos de quase todos, se alcandorara ao posto de primeira figura do regime. 

 A 24 de Junho de 1932, o gabinete de Domingos de Oliveira, consciente da situação política, 

delibera apresentar ao general Carmona o seu pedido de demissão. A 29, o Presidente da República 

dá conta ao país de que decidira encarregar Salazar da formação do novo governo. No discurso de 

tomada de posse, a 5 de Julho, o antigo professor de Coimbra não deixa de salientar o que espera do 

Exército: 

 
 ...os que formamos este Governo temos a consciência de um Portugal a reconstruir; 
pretendemos beber nas experiências contemporâneas e nas fontes vivas da melhor tradição 
nacional a inspiração orientadora da constituição do Novo Estado; sabemos o que deve e o que 
pode esperar-se do Exército como apoio necessário desta obra no que já se realizou e no muito 

que há ainda a realizar.4 

 

 Depois, para que se não dissesse que ficara apenas pelos recados, conclui elogiando 

calorosamente o seu predecessor: 

 
 Sr. general Domingos de Oliveira: — Eu fui colaborador de V.Ex.ª nos seus dois anos e meio de 
Governo. Não me fica bem apreciar a acção do Ministério presidido por V.Ex.ª, mas posso, neste 
momento em que V.Ex.ª deixa a presidência, afirmar, nem que seja senão como simples cidadão 
e homem da Ditadura, quanto a Nação deve à distinção da sua inteligência e do seu carácter, à 
estabilidade que conseguiu dar ao seu Governo e ao avanço que imprimiu, com resultados 
notáveis, à evolução da Ditadura e o tornaram credor do reconhecimento do Exército e da Pátria. 
São por isso de homenagem a V.Ex.ª as minhas últimas palavras.5
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 Ciente da imprescindibilidade da manutenção dos militares na área do poder — sobretudo 

em posições de certo prestígio, que criassem a ilusão da partilha do mesmo — Salazar tem o 

cuidado, logo após a formação da União Nacional, de incluir alguns nomes sonantes da 

nomenclatura castrense nas primeiras Comissão Central e Junta Consultiva da organização. Para 

esta, são indicados os militares Lopes Mateus, Jaime Afreixo, Raul Esteves, Passos e Sousa, Teófilo 

da Trindade, João Luís de Moura, Linhares de Lima e Carvalho Teixeira.
6
   

A 23 de Novembro de 1932, no acto de posse dos corpos gerentes da União Nacional, 

Salazar faz uma profunda análise ao estado actual das diversas forças políticas, religiosas e sociais. 

Não incluindo nestas as instituições militares, não prescinde, todavia, na parte final do seu discurso, 

de uma palavra especial para com elas: 

 
 O Exército meteu ombros a uma grande obra, instituindo a Ditadura Nacional. Depois de 
implantada conserva-a, defende-a, vela por ela instante a instante, e de quando em quando 

gosta de saber em que alturas vai.7 

 

 O importante discurso de 23 de Novembro será pretexto para um conjunto de entrevistas que 

Salazar concede a António Ferro, para publicação no Diário de Notícias. No início do ano seguinte, 

as mesmas entrevistas constituem a base de um livro editado pela Empresa Nacional de 

Publicidade: «Salazar, o homem e a sua obra». No prefácio que escreve para esse livro, o chefe do 

governo faz a sua própria leitura dos acontecimentos que levaram à implantação da nova ordem 

política: 

 
 A origem militar da Ditadura portuguesa há-de dar sempre à nossa revolução uma 
característica especial. Aqui não foi um partido, uma força revolucionária que se apoderou do 
Poder; foi o Exército, órgão da Nação que interveio no sentido de criar as condições necessárias 
para a existência dum governo antipartidário e nacional. A força armada não constitui um 
partido, não representa um partido, não pode defender o partidarismo. A sua intervenção não 
pode ser olhada por ninguém como a intromissão abusiva duma força em armas, duma minoria 

audaz, bem ou mal-intencionada, que quer governar contra os demais.8 

 

 Mais adiante, António Ferro narra o diálogo com Salazar. Em determinado momento, parece 

querer dar voz a uma opinião pública silenciada quando, arvorando um conveniente 

constrangimento, lança a seguinte pergunta: 

 
 A Ditadura e o Exército  — [...] Há uma pergunta que luta comigo, que me vence e que acaba  
por se formular sem a minha licença: 

   — Mas não será o Exército uma classe privilegiada dentro da Ditadura? 
   Salazar hesita alguns segundos mas acaba por tomar, como sempre, uma posição clara e 
nítida: 
 — Um bocadinho privilegiada, sem dúvida, fruto aliás duma longa tradição, comum, suponho, 
a todos os países. Mas não compare os privilégios do Exército, em Portugal, com os privilégios do 
operariado dentro da Rússia. Os militares, entre nós, têm os mesmos direitos e deveres, 
juridicamente, de qualquer cidadão português... 

   Continuo na minha ofensiva: 
 — Mas os militares ocuparam, nos primeiros anos da Ditadura, e ocupam ainda, a maioria dos 
cargos importantes da administração civil... 
 — A explicação é simples e todas as pessoas de boa-fé a deviam ter presente — riposta o Dr. 
Salazar. — Os dirigentes da Revolução de 28 de Maio, que foi uma revolução nitidamente 
antipartidária, viram-se obrigados a recrutar o seu pessoal político dentro da força que os apoiou, 
que lhes deu a vitória. Não tinham, na verdade, outro caminho a seguir... 
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   Insisto: 
 — Compreendo o recurso, a necessidade revolucionária, mas não teria chegado o momento 
da desinflação? 
 — Os militares são os primeiros a compreendê-lo — concorda o chefe do Governo — e essa 
desinflação, que não pode ser brusca, está a dar-se, lentamente, com a própria colaboração do 
Exército. É o próprio interesse profissional que o obriga a isso. Os oficiais, que se habituam à vida 
civil, desmilitarizam-se, lentamente, sem dar por isso. Vão perdendo, pouco a pouco, o espírito 
de classe, e o regresso à disciplina do Exército torna-se difícil, doloroso... Sentem-se estranhos, 
distantes da sua própria vida, inadaptados... Devemos, portanto, valorizar o Exército, 

prestigiá-lo, mas fazê-lo — com o seu acordo e a sua vontade — regressar ao Exército, regressar 
a si próprio... 
 Acentuo a minha impertinência (que o Exército me desculpe...), para arrumar o assunto, para 
o levar até ao fim: 
 O Exército, entretanto, vai pesando no orçamento... 
 Resposta clara de Salazar: 
 — Sim, bastante, mas a culpa foi da guerra, sobretudo, e da política que se lhe seguiu. Foi a 
Grande Guerra, na verdade, que obrigou os governos a aumentar os quadros, a recorrer a um 
grande número de oficiais milicianos que perderam as suas amarras na vida civil e que 
alcançaram o direito de passar ao efectivo, de ver transformada a sua situação provisória em 
definitiva. O problema, porém, não é esse, porque seria perigoso e injusto tocar nos quadros, 
atentar contra os direitos adquiridos desses homens que se bateram, heroicamente, durante a 
guerra, que se batem ainda, quando é preciso, pela paz caseira. Há que fazer, sem dúvida, uma 
remodelação dentro do Exército, mas noutra direcção: reintegrando-o na sua função, 
dignificando-o, fornecendo-lhe o material necessário para valorizar, justificar, dar sentido à sua 
existência, para lhe criar o amor próprio da classe ... 
 — Que é necessário fazer para se chegar a esse resultado? 
 E Salazar, com um sorriso aberto que traduzo, graficamente, com algumas reticências: 
 — Primeiro, preparar o terreno, mesmo lutando, sendo necessário, contra a burocracia do 

Ministério da Guerra, que é coisa diferente do Exército, e de cujo modo de trabalhar tenho 
desde há muito sérias razões de queixa... 
 E logo a seguir, com vibração, num daqueles acessos de entusiasmo que já lhe surpreendi 
algumas vezes, e que descobrem horizontes novos na sua personalidade: 
 — Eu penso que o País tem uma dívida em aberto para com o Exército que não é fácil saldar. 
É possível que essa classe goze, transitoriamente, de certa ascendência, de certas preferências, 
mas esses privilégios estão pagos, e bem pagos, pelos serviços prestados à causa da Ordem, que 
é, neste momento, a causa da própria Nação. Quantas calamidades, quantos desastres, quantas 
desordens, quantas despesas inúteis não têm sido evitadas pelo Exército?! Temos muitos 
militares, militares a mais? Talvez. Mas já não temos revolucionários civis, o cancro da sociedade 
portuguesa antes da Ditadura, constante ferida aberta, fonte inesgotável de despesas e 
desordens... O Exército tem de ser acarinhado e prestigiado porque é o andaime indispensável à 
construção da obra, à construção do Estado Novo. Há quem diga que eu sou contra o Exército, 
talvez porque presido ao Governo mais estruturalmente civil dos últimos dez anos. Mas quem 
pensa assim, quem lhe fala assim, quem tem sobretudo a preocupação do interesse nacional e 
dos problemas mundiais que com ele se prendem, não pode ser acusado, com justiça, de 
antimilitarismo...9 

 

 Nesta significativa entrevista, é possível vislumbrar as principais preocupações de Salazar 

no tocante às Forças Armadas — que, como habitualmente, designa apenas por Exército. 

Apresenta-as de forma equilibrada: palavras de louvor e compreensão, seguidas dos alertas que 

prenunciam reformas indispensáveis e prementes, susceptíveis de ferir privilégios instalados. A 

hora das grandes reformas, todavia, ainda não chegara. A correlação de forças não permite, ainda, a 

plena supremacia do poder civil. 
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 A institucionalização da Ditadura civil através de uma Constituição dará azo, 

contemporaneamente, a algumas posições discordantes no seio do Exército. O General Vicente de 

Freitas, à época a presidir ao município da capital, envia uma longa exposição ao governo, em 

Fevereiro de 1933, na qual apresenta aquilo que designa por opiniões da «corrente em que se 

apoia». Estava em causa, nesse documento, o texto da futura Lei Fundamental e o Regime político 

por ela proposto. Em determinado passo, Vicente de Freitas traça um retrato das duas principais 

tendências políticas que se manifestam no interior da Ditadura: 

 
 Dentro da Ditadura existe, em primeiro lugar, uma corrente chamada nacionalista, cuja 
ideologia é um reflexo da reacção defensiva que por todo o mundo têm desencadeado os 
exageros das forças destrutivas e desorganizadoras... Esta concepção ideológica concretiza-se, 
em muitos espíritos, na intransigência perante as desordens do passado, no ódio ao partidarismo 
egoísta e ao parlamentarismo dissolvente e numa franca hostilidade contra todos os exageros do 
velho liberalismo político e económico. 
 Ao lado desta corrente... existe, porém, uma outra, francamente republicana, que, sem de 
nenhuma maneira defender o regresso à desordem política criada pela Constituição de 1911, é 
francamente liberal e democrática, e deseja o estabelecimento de uma organização estadual cuja 
cúpula seja sólida e estável, mas sem que nenhum órgão do Estado possa de qualquer maneira 
coarctar as liberdades políticas e de pensamento, nem impor às actividades individuais restrições 

que se afastem muito daquelas que as nossas tradições fixaram no sentimento da Nação.10
 

 

 Depois, detendo-se na análise aos fins da União Nacional, Vicente de Freitas não se deixa 

iludir quanto às características políticas da organização e é severo na crítica que tece: 

 
 Uma agremiação com fins confessadamente políticos e exclusivamente políticos, tendo um 
estatuto pelo qual orienta a sua acção e uma direcção a que obedece, é exactamente aquilo a 
que sempre se chamou e há-de chamar, um partido político.» Mais adiante, o general comparava 
mesmo a nova organização política única à hegemonia do antigo Partido Democrático: «uma 
situação análoga, mas ainda agravada por se transformar o monopólio de facto em monopólio de 

direito.11
  

 

 O resultado prático desta tomada de posição foi, naturalmente, a demissão de Vicente de 

Freitas do cargo de presidente da Câmara Municipal de Lisboa.  

 

 

David Martelo – 1999 

                                                           
10

  PERES, Damião, História de Portugal, Suplemento I, p. 488. 
11

  Ibidem, p. 489. 


