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2.ª GUERRA MUNDIAL – ENTRE A VITÓRIA FRANQUISTA E A 
PROVÁVEL VITÓRIA ALIADA 

 
 Em Espanha, ao atingir-se o final do Verão de 1938, é já notório que a sorte da guerra se inclina 
para os nacionalistas de Franco. Ao seu lado, combatem dezenas de milhares de voluntários italianos, 
alemães e portugueses, enquanto do lado republicano o principal apoio vem da União Soviética e da 
França. Simultaneamente, estala a crise da Checoslováquia e a Europa encontra-se a um passo da guerra. 
O Caudilho teme que o eclodir de uma guerra europeia resvale para a internacionalização da guerra 
espanhola – e que, daí, resulte vantagem para o campo republicano. Nomeadamente, é desejo de Franco 
que o território português não seja utilizado como base de partida para uma invasão de Espanha. Assim, 
a 16 de Setembro, um enviado daquele propõe ao governo de Lisboa a assinatura de um pacto de não-
agressão entre os dois países. A Espanha nacionalista manifesta-se liberta de quaisquer compromissos 
com a Alemanha e a Itália e, portanto, nada obsta a que, numa guerra futura, se mantenha neutral. 
Embora recebida favoravelmente, não é imediata a resposta portuguesa. 
 Obtida a concordância britânica, importa garantir que a não-agressão espanhola signifique 
também, se possível, a sua neutralidade. Para tal, é necessário que a França, até aí apoiante dos 
republicanos espanhóis, não veja no pacto luso-espanhol uma forma de garantir aos franquistas as mãos 
livres na fronteira com o outro vizinho. Em Fevereiro de 1939, chega a Lisboa a notícia da intenção do 
governo de Paris de reconhecer o regime nacionalista espanhol. Só então Salazar entende estarem 
reunidas as condições para a assinatura do pacto, a qual vem a ter lugar a 17 de Março. No seu 
clausulado, não são postos em causa anteriores compromissos de qualquer das partes. Deste modo, o 
governo franquista aceita, implicitamente, que se mantenha efectiva a aliança luso-britânica. 
 A assinatura do Tratado de Amizade e Não-Agressão entre Portugal e Espanha constitui, para o 
governo de Salazar, um importante instrumento jurídico com vista à construção da tão almejada mútua 
neutralidade. Contrariamente ao que foi suposto nos dois países ibéricos, durante a vigência das duas 
ditaduras, o Tratado não incluía quaisquer disposições que “envolvessem a eventualidade de apoios 
político-militares aos dois regimes em caso de ameaça à sua sobrevivência no poder”.1 
 Com a entrada das forças do general Franco em Madrid, a 31 de Março de 1939, materializa-se a 
vitória do partido nacionalista na Guerra Civil de Espanha. A nível interno, é, também, uma vitória do 
regime liderado por Salazar. 
 No entanto, o cenário internacional não vai desanuviar-se. A guerra em Espanha fora um ensaio 
para a grande confrontação que se avizinhava e iria opor – ao menos inicialmente – os regimes de cariz 
nacionalista às potências ocidentais de regime democrático. 
 O início da 2.ª Guerra Mundial representaria, para Salazar, um difícil momento de opção 
político-ideológica. De facto, a sua recente colaboração com a facção de Franco, durante a guerra civil, e 
as afinidades ideológicas do nacionalismo, pareciam colocar Portugal mais próximo da Alemanha do 
que dos Aliados. Em contrapartida, a geopolítica impunha que se não pusesse em causa a aliança 
britânica, para não colocar em perigo as rotas marítimas de acesso às colónias e as próprias colónias. 
 A posição portuguesa, desde o início cautelosa e ambígua, seria expressa por Salazar, em 9 de 
Outubro do mesmo ano, em mensagem dirigida à Assembleia Nacional. Afirmava o chefe do governo:  
 

A Alemanha fez-nos saber estar na disposição de respeitar a integridade de Portugal e das suas 

possessões ultramarinas, em caso de neutralidade; a Inglaterra nada pedira, em nome da aliança e 

amizade seculares, que nos obrigasse a entrar no conflito; nós não tínhamos neste, aparte os 

interesses que nos solidarizam com todos os mais, como membros da comunidade europeia e filhos 

da sua civilização, um interesse próprio e directo a defender. O Governo podia assim manifestar ao 

País a deliberação e a esperança de manter na paz o povo português, salvo se a dignidade, os 

interesses ou os nossos deveres no-la viessem a fazer abandonar. Em todo o caso, não ficaríamos de 

bem com a nossa consciência se — amigos que não voltam a cara na adversidade alheia — não 

reafirmássemos naquele grave momento os nossos sentimentos de amizade e toda a nossa fidelidade 

                                                           
1  CÉSAR DE OLIVEIRA, In «Dicionário de História do Estado Novo», Vol. II, p. 978. 
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à aliança inglesa. A Câmara sabe como a Inglaterra apreciou e considerou bem-vinda a declaração do 

Governo: a atitude tomada era de facto a que melhor correspondia à defesa dos interesses comuns 

das duas nações. 
2 

 
 A neutralidade de Portugal foi gerida com notável ambiguidade, sobretudo enquanto as vitórias 
da Alemanha faziam prever um desenlace desfavorável aos Aliados. A partir de 1943, no entanto, 
Salazar compreendeu que a provável vitória dos Aliados poderia ser embaraçosa para os dois regimes 
nacionalistas ibéricos. Nesta medida, a apresentação de ‘bons serviços’ à causa aliada tornou-se um 
imperativo de sobrevivência. As facilidades concedidas nos Açores a britânicos e norte-americanos, a 
partir de Outubro de 1943, são o exemplo perfeito dessa reorientação política. 
 Para as oposições ao Estado Novo, esta aproximação às potências aliadas foi sentida como um 
sério revés, que só não seria total e definitivo porque o governo português continuou a tirar vantagens da 
neutralidade e a realizar vantajosos negócios com a Alemanha hitleriana, quase até ao final do conflito. 
 
 Em 11 de Maio de 1943, completavam-se sete anos sobre a data em que Salazar e Santos Costa 
haviam assumido a direcção do ministério da Guerra. Nessa data, é considerada conveniente uma 
manifestação de apoio da parte do Exército ao respectivo ministro. Para o efeito, uma delegação de 
oficiais, representando a generalidade das unidades da guarnição de Lisboa, desloca-se ao ministério 
para apresentação de cumprimentos. Encabeça a delegação o Governador Militar de Lisboa, general 
Peixoto e Cunha, o qual, no discurso de saudação a Salazar, afirma a certo ponto: 
 

Compreendemos a absoluta necessidade de uma forte «coesão» que, fortalecendo a “Unidade 

Nacional”, constitua, como V. Ex.ª disse, a nossa armadura moral e um dos maiores factores da nossa 

defesa. Para ela tem o Exército contribuído pelo seu trabalho silencioso, mas contínuo, de preparação, 

pela serenidade que tem mantido perante a exacerbação das paixões e as próprias dificuldades 

materiais do momento presente; contribuindo ainda pela sua isenção, patriotismo e firmeza para que 

não aumente a desordem nos espíritos, decidido como está a combater energicamente toda a espécie 

de desordem nas ruas.
3 

 
 Este discurso não era feito por mera cortesia. As dificuldades do abastecimento público causadas 
pela guerra e o aumento do custo de vida vinham produzindo grande agitação social. Na região de 
Lisboa, nomeadamente, desde o Outono de 1942 que se haviam produzido movimentos grevistas de 
grande amplitude, envolvendo trabalhadores da Carris, dos telefones e de empresas de construção naval. 
Estas lutas laborais iriam atingir o seu ponto alto, precisamente, no Verão que se avizinhava. As palavras 
do Governador Militar de Lisboa eram, por conseguinte, uma clara manifestação de apoio ao Governo e 
um sério aviso para os trabalhadores envolvidos. Ficava, também, a nu a razão pela qual esta 
homenagem ao ministro da Guerra não tinha âmbito nacional: o que estava em causa era um problema 
de ordem pública e esta era da competência dos comandos territoriais – Regiões Militares e Governo 
Militar de Lisboa –, directamente dependentes do ministro. 
 Depois do discurso do general Peixoto e Cunha, é a vez de Salazar entrar em cena. Após umas 
breves palavras de agradecimento, singelas e formais, o ditador alude à imensa obra de reconstrução do 
Exército e sublinha: 
 

Essa tarefa, em seguimento aliás de trabalhos anteriores, tem-me certamente imposto grandes 

preocupações e um acrescido trabalho de coordenação no seio do Governo. O grande esforço, porém, 

as contínuas vigílias, o maior peso, têm recaído sobre o Sr. Subsecretário da Guerra, a quem o País e a 

força armada são devedores de uma vida que sem alardes se lhes tem sacrificado e de uma obra de 

engrandecimento e regeneração que só se faz uma vez em cada século e firmemente esperamos 

perdurará no actual.
4
 

 
                                                           
2  Diário de Notícias de 10.10.39. 
3  SALAZAR, Discursos e Notas Políticas, Vol. IV, p. 5 (nota de pé de página). 
4  Ibidem, p. 6. 
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 O sétimo aniversário da investidura de Salazar como ministro da Guerra permitia, assim, ao 
Governo, a emissão de dois importantes avisos aos contestatários: a ordem pública seria garantida, a 
todo o custo, se necessário recorrendo a forças militares; os descontentes com a reforma do Exército que 
se desenganassem – não faltaria apoio político ao Subsecretário Santos Costa. 
 A demonstração de que assim era não tardou. A 26 de Julho de 1943, eclode na região da Grande 
Lisboa um amplo movimento grevista convocado pelo Partido Comunista Português. Ao todo, são 
envolvidos cerca de 50.000 operários. Perante a gravidade do problema, o Governo decide entregar a 
solução da crise ao ministério da Guerra. Destacamentos militares são enviados para diversas fábricas, 
onde passa a vigorar, para os operários, o Regulamento de Disciplina Militar. Centenas de trabalhadores 
são presos ou despedidos. No Barreiro, é mesmo necessário declarar o estado de sítio. Por fim, perante o 
decidido emprego da força, o movimento grevista dá-se por vencido, em 5 de Agosto seguinte. 
 
 A partir do momento em que, através da concessão de facilidades nos Açores aos Aliados, a 
neutralidade portuguesa se inclina decididamente para o lado das democracias ocidentais, nota-se 
nalguns sectores do próprio regime um certo desassossego. Há, nesses meios, a convicção de que é 
necessário acompanhar as novas tendências dominantes da política mundial. Franco Nogueira identifica 
essa linha de pensamento como pertencendo, sobretudo, aos modernos do regime. A estes, firmes na 
não-modificação dos princípios vigentes, opor-se-iam os antigos ou velha guarda.5 
 É por essa altura que se discute a oportunidade da realização de um II Congresso da União 

Nacional. Salazar aprova a ideia, e, durante uma reunião da respectiva Comissão Executiva, pronuncia 
uma frase que a todos surpreende: «em política não se pode parar; a revisão a que vai proceder-se será às 
vezes para confirmar doutrina, outras vezes para a corrigir.»6 
 Não foi, contudo, o II Congresso da União Nacional o ponto de partida para uma significativa 
correcção de doutrina. O discurso de Salazar, antecipando as tremendas tarefas de reconstrução de uma 
Europa com as suas múltiplas Pátrias, uma vez terminada a guerra, concluía por uma manifesta 
desconfiança nas capacidades de um poder supranacional e nas combinações entre soberanias diferentes. 
Mas deixava entrever uma ténue hipótese de mudança quando sublinhava: 
 

Se isso tudo é compatível com os conhecidos métodos da democracia parlamentar, à moda 

continental, ver-se-á depois. Quanto a nós fizemos em poucas décadas todas as experiências e 

percorremos todos os caminhos: sabemos o nosso. Eis porque nos permitimos com segurança rever, 

criticar, discutir, para melhorar, em harmonia com as condições sociais e as lições da nossa e da alheia 

experiência, os princípios fundamentais e a própria orgânica do Estado Português.
7
 

 
 Contemporaneamente com a realização do Congresso, ocorrem as comemorações do 18.º 
aniversário do 28 de Maio. Delas fazem parte diversas cerimónias militares e um jantar de 
confraternização em que comparecem cerca de 1.300 oficiais do Exército e da Armada. Nesse jantar – 
que, como todas as manifestações públicas do regime, se destinava a difundir uma mensagem –, começa 
por falar Santos Costa, que afirma: 
 

Em primeiro lugar o nosso agradecimento, porque se V. Ex.ª se tivesse recusado a aceder às nossas 

instantes e continuadas solicitações para que fizesse o sacrifício de abandonar a cátedra e de tomar 

sobre os seus ombros, com o nosso apoio decidido, a responsabilidade da administração pública, a 

revolução, de que todos nós sentíamos o espírito mas de que ninguém sabia ou se julgaria capaz de 

definir os princípios orientadores, teria soçobrado, o Exército sairia da experiência diminuído, se não 

aniquilado, e o País, desiludido e amargurado, em desolada caminhada para o abismo, teria perdido a 

última esperança de salvação!
8
  

 

                                                           
5  FRANCO NOGUEIRA, História de Portugal, II Suplemento, p. 43. 
6  Ibidem, p. 43. 
7  SALAZAR, Discursos e Notas Políticas, Vol. IV, p. 67. 
8  Diário de Notícias de 29.05.44. Sublinhado nosso. 
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 Não se podia ser mais expressivo em matéria de subordinação – melhor, de sujeição. O 
Subsecretário da Guerra criticaria, ainda, a corrupção e os desvios ao espírito da revolta de 1926 e 
apelaria à reposição da pureza original do movimento.  
 Salazar responde9 às críticas do ministro, valorizando-lhe o conteúdo e sublinhando-lhe a 
rectidão da intenção: 
 

Ainda há momentos, ouvindo justas críticas a factos que traduzem deficiências ou abusos a suprir ou a 

castigar, eu me interrogava intimamente se não estaria, também eu, já acomodado, conformado com 

tais desvios ou erros ou abusos, julgando-os inevitáveis ou irreprimíveis. Mas não, e podeis estar 

certos de que somos multidão os que sentimos ainda a revolta do começo, a ânsia de combater e de 

remediar, em nome daqueles mesmos princípios e nobres aspirações por que se bateu o Exército em 

28 de Maio.
10 

 
 A troca de discursos parecia ser uma encenação, como em muitas outras ocasiões. Através dela 
se procurava estabelecer, em público, uma ligação segura entre o ditador e o Exército. Era como se, 
periodicamente, Salazar carecesse de uma espécie de ‘transfusão de sangue’, que só a força das armas 
estava em condições de providenciar. 
 Anote-se, entretanto, que as palavras de Santos Costa decorriam de um sentimento que exalava 
das fileiras das próprias Forças Armadas – e que, há que reconhecê-lo, correspondia ao pensamento do 
próprio Subsecretário da Guerra. Todavia, Santos Costa iria, no futuro, posicionar-se contra todas as 
movimentações militares que baseavam a sua acção, precisamente, no mesmo tipo de crítica. Só que, aí, 
a fidelidade a Salazar impedia-o de agir de acordo com as suas ideias. 
 Contemporaneamente com estes acontecimentos, decorre a fase mais aguda das negociações com 
o governo britânico, por causa das exportações de volfrâmio de Portugal para a Alemanha. Tratando-se 
de uma matéria-prima de altíssimo valor estratégico, entendia o governo de Londres que os 
fornecimentos portugueses estavam a auxiliar a Alemanha a prolongar a resistência aos exércitos 
aliados. O governo português mostrava-se seriamente renitente a pôr termo a essas exportações, 
alegando que já reduzira significativamente a quota destinada aos alemães e que, em contrapartida, 
fornecia grandes quantidades do mesmo metal para os aliados – 4.660 toneladas contra 1.555 para a 
Alemanha, em 1942-43.11 Por outro lado, as minas de volfrâmio empregavam cerca de 80.000 
portugueses, rendiam à economia nacional de 9 a 10 milhões de libras anuais, e representavam para o 
Tesouro um lucro anual da ordem dos dois milhões de libras.12 
 Em fins de Maio de 1944, a posição britânica torna-se decididamente pressionante, ao ponto de 
solicitar a proibição de exportações de volfrâmio para a Alemanha, a coberto da clara invocação da 
Aliança com Portugal. Nos primeiros dias de Junho, o governo português cede a todas as pressões 
britânicas e declara o embargo às exportações – para a Alemanha e para os Aliados. 
 No meio deste episódio – e enquanto durou a resistência de Salazar às pressões do governo de 
Londres – surge o primeiro sinal de que teria sido considerada pela embaixada britânica em Lisboa uma 
hipótese de golpe militar, a apoiar pelos Aliados, cujo desfecho conduziria à substituição de Salazar e à 
nomeação de um governo claramente favorável à causa aliada. Para além de uma carta do embaixador 
britânico em Lisboa (Campbell) para o Foreign Office, citada por Franco Nogueira na sua biografia de 
Salazar, não encontrámos mais qualquer referência a esta hipótese. Não a julgamos, no entanto, 
inverosímil. 
 
 
David Martelo – 1999  
 

                                                           
9 Tenha-se em atenção que Salazar nunca falava de improviso, lendo sempre textos previamente escritos. As «respostas» 
eram, portanto, o resultado do conhecimento anterior dos discursos daqueles que o antecediam no uso da palavra. 
10  SALAZAR, Discursos e Notas Políticas, Vol. IV, p. 76. 
11  FRANCO NOGUEIRA, Salazar, Vol. III, p. 511. 
12  Ibidem, p. 536. 


