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A MORTE DE CARMONA E AS ELEIÇÕES PRESIDENCIAIS DE 1951 
 

 

 

A 18 de Abril de 1951, morre o marechal Carmona. Com o seu desaparecimento, abre-

se uma das mais marcantes crises do regime. Convocado o Conselho de Ministros para 23 de 

Abril, Salazar ouve os pareceres dos diversos membros do governo. De acordo com o ritual do 

regime, as primeiras declarações vão no sentido de Salazar apresentar a sua própria 

candidatura, hipótese desde logo repelida pelo ditador, que via a figura de um militar na chefia 

do Estado como a sua principal protecção contra qualquer animosidade das Forças Armadas. 

 Quando se passa à discussão de uma candidatura militar, surgem inesperadas opiniões. 

Segundo a narrativa de Franco Nogueira, «Gomes de Araújo
1
 acrescenta uma dúvida: não julga 

existir nas Forças Armadas, nos altos postos, um homem com qualidades bastantes para o 

cargo».
2
 Ficavam em xeque todos os oficiais generais das Forças Armadas que, ao longo de 25 

anos, o regime fora produzindo, e o próprio Santos Costa que, necessariamente, havia 

concordado com a promoção dos que pertenciam ao Exército. Natural, portanto, que o ministro 

da Defesa rebatesse a afirmação de Gomes de Araújo, declarando que, se lhe fosse solicitado, 

poderia «apresentar mais de um nome, de homem de bom senso e lealdade, apto ao exercício 

das funções».
3
  

 Perante a recusa de Salazar em se candidatar, a reunião do Governo resulta claramente 

inútil. Os dias vão passando sem que, sobre tão importante matéria, se avance para soluções 

concretas. Assiste-se, entretanto, a uma tentativa de alguns monárquicos — Mário de 

Figueiredo, Costa Leite, Cancela de Abreu e outros — para convencer Salazar a restaurar o 

trono português. Apesar de ser, igualmente, monárquico, Santos Costa adverte para o facto de 

uma tal solução esbarrar na oposição das Forças Armadas.  

 Quando, finalmente, a discussão se centra nas opções civil-militar para a candidatura à 

Presidência da República, a maioria dos conselheiros de Salazar inclina-se para a hipótese do 

militar. Curiosamente, vem de Santos Costa a proposta isolada para que fosse um civil.
4
 Teria 

razão, afinal, Gomes de Araújo? 

 Numa primeira fase, o nome escolhido é o do general Afonso Botelho, Comandante-

Geral da GNR. No entanto, sondado por Cancela de Abreu, Afonso Botelho recusa a 

candidatura, alegando falta de vocação e razões de saúde. 

 Surge, então — através de Santos Costa —, o nome de Craveiro Lopes, ex-

Comandante-Geral da Legião Portuguesa e que fora, também, Presidente da Câmara Municipal 

de Sintra e Governador de Damão. Era filho e neto de generais de prestígio e havia sido 

galardoado com o grau de Cavaleiro da Ordem da Torre e Espada pela sua acção em 

Moçambique, contra os alemães. Segundo recorda Marcello Caetano, «as objecções que lhe 

foram feitas andavam à roda da mediania da sua inteligência e da pouca flexibilidade das suas 

atitudes».
5
 

 Apesar de ter sido apontado por Santos Costa, Craveiro Lopes — como muitos outros 

oficiais — tinha do ministro da Guerra uma opinião bastante desfavorável. Esta circunstância 

iria pesar significativamente no comportamento futuro do general. 

 Feita a proposta do nome de Craveiro Lopes à Comissão Central da União Nacional 
não foi difícil obter o consenso necessário para fazer avançar a candidatura. A data das eleições 

foi, então, marcada para 22 de Julho. 

                                                           
1
  Embora sendo oficial do Exército, Gomes de Araújo estava presente na qualidade de ministro das 

Comunicações. 
2
  NOGUEIRA, Franco, Salazar, Vol. IV, p. 216.  
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  Ibidem, p. 216. 

4
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 A oposição decide voltar à liça eleitoral com a apresentação de duas candidaturas, uma 

vez que os democratas não pretendiam ver-se conotados com o Partido Comunista, como 

sucedera aquando da candidatura de Norton de Matos. 

 Pela corrente política dominada pelos comunistas, apresentou candidatura o Dr. Rui 

Luís Gomes, professor da Universidade do Porto, que, em 1947, fora compulsivamente 

separado do serviço por «não dar garantias à realização dos fins superiores do Estado». Esta 

candidatura foi, como era de esperar, inviabilizada pelo Supremo Tribunal de Justiça. 

 No campo dos democratas republicanos é apresentada a candidatura do almirante 

Quintão Meireles. Um dos principais promotores desta candidatura é, precisamente, Henrique 

Galvão. A candidatura de Quintão Meireles era, notoriamente, a expressão pública dos 

dissidentes do salazarismo. Distinguia-se, por conseguinte, da candidatura do general Norton 

de Matos, em 1949, a qual emergira, directamente, de um núcleo oposicionista de 

predominância civil e sem ligações ao Estado Novo. 

 O almirante fora Ministro dos Negócios Estrangeiros do gabinete de Vicente de Freitas, 

de Dezembro de 1928 a Julho de 1929. Entre os seus apoiantes encontram-se alguns dos 

implicados na revolta de 10 de Abril de 1947 — brigadeiros António Maia e Vasco de 

Carvalho — e outros militares cuja dissidência era já conhecida — Mendes Cabeçadas e 

majores David Neto e Mário Pessoa. A eles se vão juntar conhecidos oposicionistas civis, 

desde sempre em confronto com o regime saído do 28 de Maio: Cunha Leal, António Sérgio, 

Acácio Gouveia, Teófilo Carvalho dos Santos, Augusto da Fonseca e muitos outros que 

acreditavam ser esta via, se não a ideal, a mais pragmática para derrubar Salazar. De resto, essa 

opção estabeleceria uma tendência que iria renovar-se, sete anos mais tarde, com a candidatura 

de Humberto Delgado. 

 A justificação desta escolha, por parte dos democratas tradicionais, está bem patente no 

texto de uma carta endereçada por António Sérgio a um amigo do Porto. Esta carta foi 

interceptada e aberta pela PIDE e uma cópia da mesma entregue a Salazar. Já depois do 25 de 
Abril, foi encontrada no arquivo pessoal do ditador. No que se refere ao apoio a Quintão 

Meireles, escrevia, então, António Sérgio: 

 
Não nos esqueçamos que a candidatura Q.M. não deve aparecer como nossa, mas como a 

de uma parte dos oficiais do 28 de Maio que entendem que as suas intenções foram 

deturpadas pelo Salazarismo e que eles não eram antidemocratas (nisso reside o seu efeito 

destrutivo na hoste salazarista), nem antiliberais, nem antiparlamentaristas; e o nosso papel 

é o de cidadãos estranhos à sua gente mas que votam nele porque nos promete as 

liberdades fundamentais e tem probabilidades de no-las conseguir. Por isso mesmo me 

neguei a assinar a proposta da candidatura do Q.M., quando para isso ele e amigos seus me 

convidaram. O manifesto foi redigido por um dos seus oficiais (Henrique Galvão), homem 

dinâmico e de verdadeiro valor intelectual, e aparecerá brevemente. Mal apareça, será 

ocasião dos republicanos declararem por toda a parte (entrevistas, conferências, etc.) que 

votarão em Q.M. por ele nos prometer as liberdades fundamentais, a cessão de todas as 

perseguições, o trabalho pela elevação do nível de vida do povo, etc..[...] 

 

Lembrem-se que o candidato não é o nosso candidato, mas o candidato em que nós 

votamos, e de que ele não pode ao mesmo tempo agradar ao máximo do nosso campo e 

caçar ao máximo no campo contrário ao nosso.
6
 

 

 No manifesto em que se apresentava como candidato, Quintão Meireles fazia questão 

de sublinhar que não poria em causa o regime da Constituição de 1933. Deste modo, evitava-se 

a crítica feita por Salazar à candidatura de Norton de Matos, em 1949, classificando-a de 
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tentativa de «golpe de estado constitucional» e afirmando que podia «admitir-se uma vez», 

apesar de não ser uma prática que se justificasse ou recomendasse.
7
 

 Prometendo restaurar as liberdades — aliás previstas no texto constitucional — e repor 

a pureza do 28 de Maio, Quintão Meireles explicava, assim, as razões da sua candidatura: 

 

 Partiram de um grupo de oficiais e alguns civis, fundadores, animadores e 
participantes do Movimento de 28 de Maio de 1926, e depois defensores da situação criada, 
em momentos críticos da sua existência (Fevereiro de 1927, Agosto de 1931, etc.), a ideia e o 
convite que, por fim, determinaram a apresentação da minha candidatura. Tendo-se batido de 
armas na mão contra uma situação política dominada, «de facto», por um partido único e 
gozado o seu triunfo, animados por ideais e propósitos de pacificação da família portuguesa, 
ideais e propósitos que condenavam a violência e o despotismo, que se opunham aos 
privilégios de uma minoria gananciosa contra os direitos de uma maioria explorada, que 
perseguiam a imoralidade e a mentira na administração pública, que procuravam reduzir a 
carência económica da maior parte da população — vieram a encontrar-se perante o domínio 
«de direito» de outro partido único, instalado sobre o seu triunfo, partido que, passados 
alguns anos, gasto e usado pelo livre arbítrio e intenções totalitárias, pela supressão de todas 
as liberdades políticas, pela irresponsabilidade efectiva, pelo enriquecimento rápido e 
imoderado de muitos dos seus marechais, se fazia infalível, intangível e ultrapassava, como 
situação política exclusiva, de uma minoria, todos os limites alcançados e condenados na 
situação anterior.  
 E porque se mantiveram fiéis aos princípios e programa por que se haviam batido, 
porque em vários passos não concordaram com o rumo que as coisas iam tomando, porque se 
opuseram á tirania insistente do poder discricionário, porque denunciaram e verberaram 
desmandos de administração e distribuições injustificáveis de benesses que feriam a sua 
consciência de combatentes e fundadores, porque procuraram deter a corrupção que alastrava 
— foram perseguidos, caluniados, batidos e eliminados em sucessivas depurações negativas. 
 Sentindo-se, desta forma, traídos, não lhes sofrendo o ânimo pactuando com o estado 
de coisas incompatível, não só com os princípios e intenções do movimento, como também com 
os mais sagrados interesses do País como Nação compreendida no quadro ocidental da 
civilização europeia — procuravam, propondo a minha candidatura e reclamando os meus 
serviços, uma forma constitucional e verdadeira de restabelecimento das suas ideias 
essenciais e de saneamento da Administração Pública. [...] 
 A União Nacional, [...] declarando-se nacionalista, em monopólio de patriotismo, 
ultraja todos os portugueses (e são a maioria) que não figuram entre os seus associados, visto 
que assim os trata como se vivêssemos em guerra civil. Prefiro, por imperativo de consciência 
e de ideias, uma pacificação que permite juntar todos os portugueses em torno do ideal de 

Pátria e não em volta de uma bandeira de partidos ou de figuras ofegantemente enaltecidas de 
Chefes. E não vejo que de outra forma o Chefe de Estado se possa dizer nacionalista. 

 

 Mais adiante, Quintão Meireles manifestava a intenção de respeitar alguns dos mais 

importantes aspectos formais do regime então em vigor: 

 

 Aceitamos como mandato imperativo a fórmula: «Tudo pela Nação, nada contra a 
Nação» — mas, evidentemente, como quem se dispõe a cumprir e compreende que as fórmulas 
programáticas são mais alguma coisa que simples pregões de propaganda. 
 É nosso propósito, pela Nação: 
 I — Acatar e fazer cumprir a Constituição da República Portuguesa vigente, 
repudiando o recurso a sofismas que, de alguma forma, a deturpem ou violem. 
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 II — Repudiar, por consequência, todo o partidarismo político, atentatório da 
dignidade e da integridade da Pátria e da sua extensão territorial ultramarina, seja qual for a 
forma por que se apresente. 
 

 Já no final do manifesto, revelando uma compreensível prudência, Quintão Meireles 

sublinha de novo o seu compromisso com o status quo constitucional: 

 

 Julgo ter deixado entender que não é minha intenção derrubar um regime, promover 
uma convulsão, agitar uma nova ideologia, ou mesmo abrir uma solução perigosa de 
continuidade na vida pública do País, mas simplesmente dentro da liberdade e da ordem e 
num quadro de realidades nacionais, sanear um estado de coisas incompatível com o bem-
estar colectivo, assegurando a todos os portugueses as condições mínimas de coesão nacional, 
dignidade cívica e progresso material.8 
 
 Sem garantias para desenvolver uma campanha eleitoral séria, o almirante acabaria por 

retirar a sua candidatura, três dias antes da data do sufrágio. Craveiro Lopes é, assim, eleito 

sem oposição, tomando posse do cargo a 9 de Agosto de 1951, quase quatro meses depois do 

desaparecimento de Carmona. 

 No seguimento desta candidatura, Henrique Galvão envolve-se em nova conspiração e 

acaba detido pela PIDE e condenado a treze anos de prisão. Com a prisão de Galvão, o 

movimento de resistência ao salazarismo perdia um dos seus elementos mais dinâmicos e 

entrava em novo período de obscura expectativa. Conforme escreveu Mário Soares, «o tempo 

que se seguiu à «eleição» de Craveiro Lopes foi um período de refluxo — de apagada e vil 

tristeza — para a Oposição, no conjunto das suas diferentes correntes, de que só veio a sair, 

verdadeiramente, com a campanha do general Humberto Delgado, em 1958».
9
 

 

 

David Martelo – 1999  

                                                           
8
 Conforme publicado in História Contemporânea de Portugal [Dir. João Medina], Estado Novo II, pp. 85-86. 
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  SOARES, Mário, Portugal amordaçado, p. 192. 


