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ESTADO NOVO – AS DIFICULDADES DO PÓS-GUERRA 
 
 
 Terminada a 2.ª Guerra Mundial, o regime do Estado Novo ficou perante uma 
situação política internacional claramente adversa. Enquanto a sociedade civil despertava 
para uma nova e esperançosa realidade e gerava um grande movimento de contestação e 
luta eleitoral — o Movimento de Unidade Democrática (MUD) —, no interior do regime, 
incluindo as Forças Armadas, não faltava quem se apercebesse de que, forçosamente, algo 
haveria de ser mudado.  
 Para os militares mais altamente colocados, a questão da defesa do espaço 
português, fora do continente europeu, via alterarem-se profundamente os pressupostos 
definidos no reinado de D. Afonso VI e mantidos até então. De facto, a conservação do 
vasto Império colonial dependia decisivamente da aliança marítima com a Grã-Bretanha. 
Por causa desse imperativo estratégico, sofrêramos os ataques franco-espanhóis dos séculos 
XVIII e XIX e tínhamos ido combater em França em 1917. Assim que a velha aliada 
decidisse acatar as recomendações da Carta das Nações Unidas para a liquidação do seu 
património colonial — como era claro que iria suceder — não seria de esperar que, a partir 
daí, estivesse disponível para se bater por um Império que não era seu. Do ponto de vista 
militar — e, naturalmente, dos militares — Portugal corria o grave risco de ficar 
perigosamente isolado, o que contrariava a política externa tradicional do Estado português, 
desde a sua fundação no século XII.  
 A adesão à OTAN, em 1949, parece, por momentos, poder resolver a questão do 
isolamento. Todavia, o Tratado do Atlântico limita a sua acção, a Sul, ao trópico de Câncer. 
As possessões ultramarinas portuguesas ficam, deste modo, excluídas das garantias de 
defesa colectiva. O problema mantém-se. A humilhante derrota da França na Indochina 
constitui um alerta e um exemplo a ter em conta. Por outro lado, através dos contactos 
internacionais que a actividade da OTAN vai proporcionar a muitos militares portugueses, 
estes vão aperceber-se, cada vez com maior rigor, da dimensão da tempestade que se vai 
abater sobre o Império colonial português. 
 
 No plano puramente político, o discurso dos “dissidentes” do Estado Novo aludia, 
de forma algo imprecisa, à necessidade de repor a pureza original do 28 de Maio. Neste 
universo de dissidentes, no entanto, importa salientar a existência de duas tendências, 
resultantes do momento de ruptura com o regime e dos métodos de acção que se 
propunham adoptar: a primeira, formada no início do pós-guerra, inclui figuras como 
Henrique Galvão, David Neto e Quintão Meireles,1 que, desde então, assumem 
publicamente o dissídio com Salazar e uma clara rejeição da figura de Santos Costa; a 
segunda vai-se constituindo durante a presidência de Craveiro Lopes e engloba elementos 
altamente colocados que anseiam por uma reforma conduzida pelo próprio regime — casos 
do próprio Craveiro Lopes, de Júlio Botelho Moniz e de um significativo número de 
generais do Exército e da Força Aérea, também eles dissociados da figura do ministro da 
Guerra, embora de forma mais discreta.   
 Qualquer destas facções político-militares estava decidida a empreender o 
afastamento de Salazar pela via putschista, de preferência com a complacência do 
Presidente da República — primeiro Carmona, e, mais tarde, Craveiro Lopes. Embora seja 
seguro que entre as duas facções tenha havia, ocasionalmente, contactos exploratórios, é 
mais arriscado afirmar que tenham, alguma vez, agido de forma perfeitamente concertada. 
Que estiveram em campos diferentes, por outro lado, é questão que não oferece dúvidas de 
nenhuma espécie — como foi o caso da campanha de Humberto Delgado à presidência da 
República. 

                                                           
1  A este grupo juntar-se-ia, mais tarde, o general Humberto Delgado. 
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 Nas quase três décadas que se vão seguir, a acção oposicionista das correntes civil e 
militar — aparentemente divergentes — faria, todavia, um inevitável percurso convergente. 
Por mais de uma vez, elementos das duas correntes haveriam mesmo de juntar esforços — 
quase sempre de forma insipiente — para logo depois refluírem para os seus sectores de 
origem. Ilustres republicanos, como António Sérgio, Jaime Cortesão ou Azevedo Gomes, 
acreditavam ser possível derrubar o regime através da aliança com os seus dissidentes. É 
esta corrente de pensamento que conduz ao apoio da oposição às candidaturas de Quintão 
Meireles e Humberto Delgado. 
  
 Outro factor decisivo nos anos que se vão seguir é, sem dúvida, o estado de saúde de 
Salazar. Embora jamais tivesse sido um perfeito exemplo de homem saudável, o desgaste 
de 17 anos ininterruptos de governo — onde merecem especial destaque as tensões 
acumuladas ao longo da Guerra Civil de Espanha e da 2.ª Guerra Mundial — faz de 
Salazar, nos seus 57 anos, um homem de vigor definitivamente abalado. Até a voz — 
instrumento fundamental para quem fazia do discurso político uma forma de afirmação — 
estava agora afectada por uma irrecuperável rouquidão que o impedia de falar longamente 
em voz alta. O próprio biógrafo do ditador, Franco Nogueira, embora com alguma 
benevolência à mistura, não deixa de referir essas decisivas condicionantes: 
 

Intelectualmente está intacto: não tem ranhuras a sua lucidez, nem há quebra na sua 

vontade. Mas a tensão dos nervos, a subjugação imperiosa de si próprio até ao limite da 

ruptura, haviam desgastado as suas energias. Findo o pesadelo, vem o relaxamento, o 

colapso. Oliveira Salazar sofre das suas velhas enxaquecas, e causam-lhe incómodo 

redobrado; mais do que nunca, mortificam-no os olhos, exaustos de aplicação sem 

mercê; e afligem-no tonturas prolongadas, e a crença de que não pode andar sem o 

apoio de alguém, nem permanecer de pé sem se arrimar a uma parede, a um móvel.
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 Perdida a juventude política — como sinónimo de criatividade, espírito inovador e 
entusiasmo na acção —, Salazar, como muitos outros ditadores ao longo da história, vai 
conduzir esta nova fase da sua vida pública como um resistente que se entrincheira na 
derradeira posição conquistada. Ciente de que a iniciativa está no campo adversário, resta-
lhe, assim, optar por uma postura claramente defensiva. 
 No campo político-militar, destacam-se duas personalidades: Santos Costa, ministro 
da Guerra — cada vez mais influente nas hostes do regime — e Júlio Botelho Moniz, 
ministro do Interior. Nos meios de cúpula do Estado Novo há a sensação de que qualquer 
deles procura desenvolver algo de semelhante a um ‘projecto próprio’. Entre os civis, igual 
procedimento parece perceber-se nas atitudes de Marcello Caetano.  
 

O avizinhar das eleições para a Assembleia Nacional [18 de Novembro de 1945] 
avoluma as preocupações dos homens do regime. Em 10 de Outubro de 1945, Santos Costa 
escreve a Salazar estas significativas palavras: 

 
Noto certo alarme nos nossos arraiais com o actual momento político. Os inimigos 

crescem a olhos vistos e, mesmo que não vão às eleições, devem sair do acto bastante 

prestigiados. Serão os nossos capazes de aproveitar o pretexto para se unirem? Oxalá 

que sim. Mas quem deve dar o grito de união? 

 

Quem terá possibilidades de se fazer ouvir? 

 

                                                           
2  NOGUEIRA, Franco, Salazar, Vol. III, pp. 10-11. 
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 Seguidamente, acrescenta um comentário tão significativo quanto surpreendente 
para um ‘fiel’ do regime: 
 

Creio firme e sinceramente que da U.N. nada poderá vir de útil a este respeito. Falta aos 

seus elementos dirigentes o indispensável prestígio para tanto.
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 Na sequência das eleições legislativas de 18 de Novembro de 1945 — a que, uma 
vez mais, a oposição se abstém de concorrer, por não ver reunidas as indispensáveis 
condições de isenção —, as fracturas no interior do regime são evidentes. Os 57% de 
eleitores que acorrem às urnas — de um total de 992.723 inscritos — estabelecem o pior 
resultado registado até então (79% em 1934; 83,5% em 1938; 86,6 % em 1942).4 Vai-se 
desvanecendo a convicção de que o país segue no ‘rumo certo’. Parecem criadas condições 
para uma ruptura conducente a um relançamento político mais de acordo com as realidades 
do pós-guerra. 
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3  Correspondência de Santos Costa para Oliveira Salazar, Vol. I, p. 143. 
4  Dicionário de História do Estado Novo, Vol. I, p. 290. 


