
1 
 

SINGULARIDADES IMPUBLICÁVEIS DO ESTADO NOVO 
 

CARTAS DE MARCELLO CAETANO PARA SALAZAR 

 
 
A passagem do 46.º aniversário do derrube do regime do Estado Novo ocorre num tempo de crise, para 
Portugal e a nível internacional, após um período de alguns anos em que temos assistido ao 
crescimento, por esse mundo fora, de partidos políticos populistas onde germinam ideias semelhantes 
às que ergueram as ditaduras surgidas entre as duas guerras mundiais. 
 
Nessas movimentações políticas, tantas vezes de aparência inorgânica e sustentadas pelas redes sociais, 
espalham-se as mais graves denúncias de comportamentos dos políticos – umas verdadeiras, outras 
inventadas –, dando dos regimes democráticos a maliciosa ideia que pressupõe a necessidade da sua 
extinção. O desconhecimento da História é, naturalmente, o fertilizante preferido para o florescimento 
do desamor à democracia, desconhecimento esse que se tornou condição curricular para, por exemplo, 
ascender a cargos tão importantes como os de presidente dos Estados Unidos ou do Brasil. 
 
Entre nós, a memória deturpada do regime do Estado Novo vem, muitas vezes, embrulhada numa 
miserável mentira, do género: “sim, não havia liberdade de imprensa, havia a PIDE, mas havia respeito, 
patriotismo e ninguém andava a roubar”. Uma ideia deste género foi, não há muitos anos, 
comprovadamente bem-sucedida. Num concurso da RTP, realizado em 2007, Salazar foi mesmo 
considerado o maior português de sempre, batendo aos pontos Afonso Henriques, Nun’Álvares 
Pereira, o Infante D. Henrique, D. João II, Camões, Vasco da Gama, etc. 
 
Sentindo o dever de contrariar esta nefasta tendência e aproveitando o aniversário do 25 de Abril, aqui 
deixo aos leitores d’A Bigorna, alguns trechos de cartas escritas por Marcello Caetano a Salazar, em 
diversos períodos do seu prolongado relacionamento. Vale a pena notar como o último Presidente do 
Conselho do Estado Novo funcionou, muitas vezes, como denunciante de irregularidades perante o 
criador do regime. Irregularidades que existiam, que não eram poucas, mas que não vinham a público, 
como sucede nas Democracias, nem muito menos caíam nas malhas da Justiça. 
 
No final de cada transcrição indica-se o número da página da obra para o efeito consultada.1 
 
 
25/01/1944 

 
Creio já lhe ter dito que sou daqueles (muito raros) que para o público defendem enquanto podem os 
princípios e os actos do Governo, mas procuram falar verdade a quem governa. Muito raros, hoje, os homens 
assim: eu só vejo gente a dizer aos ministros coisas lisonjeiras e a gritar vivas, para dez minutos depois 
andarem a dizer em coro com os amigos e os inimigos cobras e lagartos da marcha das coisas públicas. Ora 
confrange-me (repito) a desagregação moral progressiva do País, não contrariada, não evitada, pela acção do 
Governo. Deixa-se, por exemplo, criar a convicção de que quem põe e dispõe nos bastidores são os homens de 
negócios, os homens do dinheiro. 
 
É possível que o Ministério da Economia seja impecável: mas saem de lá coisas impressionantes, quer para o 
País, quer para o estrangeiro (que o diga a comissão de compras nos Estados Unidos). Depois, apesar de não 
haver barulho na imprensa, a notícia dos escândalos espalha-se, propaga-se, avolumada pela puridade, e 
debalde se espera o acto vingador do Poder. 
 

                                                 
1 ANTUNES, J. Freire, Salazar e Caetano, Cartas Secretas, 1932-1968. 
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Por exemplo: Foi primeiro o escândalo Álvaro de Sousa que não esqueceu e agora voltou à superfície. Foi 
depois o escândalo do Sain2 (condecorado com a Ordem de Cristo!) cuja comissão clandestina no negócio do 
petroleiro é conhecida até aos cêntimos, e que chamou a atenção para a triste história da Sacor. Houve um 
inquérito – mas até hoje não houve providências. É agora o escândalo Meira3, grave pelas repercussões sobre o 
banco emissor do Estado – e até pela poeira levantada em redor de pessoas que o administram... 
 
Eu percebo que não se agravem as questões com a publicidade e as punições. Mas vamos deixar o Estado Novo 
converter-se numa 3.ª República francesa? Vamos deixar essa gente que só pensa em dinheiro e interesses 
continuar a desacreditar-nos? Vamos deixá-los entibiar a nossa fé – depois de nos terem sabotado em grande 
parte a acção? 
 
Eu creio que não se pode continuar a deixar essa gente à solta – a «fazer da guerra um negócio» e pagar 
champanhe para beber à vitória da Rússia (como eu já vi). Vejo com aflição que a juventude portuguesa não 
está com o Estado Novo: os melhores ou vão para a acção monárquica, ou para outras formas de acção política 
para além do que V. Ex.ª prega; muitos infelizmente não ficam connosco. Mas propriamente convictos de ser 
este o governo que convém – não os conheço, na idade da definição, isto é, por volta dos 20 anos. [pp. 117-
118] 
 
 
29/12/1944 

 
Angola. Tenho ouvido as pessoas que vieram no avião passar o Natal. São contestes os depoimentos: sobre o 
mal-estar geral (diz-me um, que há 25 anos vive em Angola, ter assistido a todas as crises morais e económicas 
da colónia mas nunca nenhuma o alarmar, pela profundidade e carácter, como a actual, acentuada após a saída 
do comandante Morna4: não há sentimento patriótico, existe surda e generalizada hostilidade contra a 
Metrópole; sobre o baixo nível de vida, encarecimento das coisas (em mais de 200% em relação ao começo da 
guerra), miséria do funcionalismo e sua consequente corrupção; sobre o sentimento de que a Metrópole fixa 
preços baixos aos produtos angolanos (para se defender da carestia da vida), mas exporta para lá géneros 
essenciais a preços de especulação sem nenhuma consideração pelos consumidores. Nisto há muito de 
verdade. Reputam de urgente a ida do ministro à colónia. [p. 141] 
 
 
06/01/1945 

 
Acumulações. Li com a máxima atenção as considerações de V.Exª acerca das acumulações de funções públicas 
com as dos organismos corporativos e de coordenação económica. Mas quanto à questão dos vencimentos 
peço licença para ponderar: 

a) O facto do prof. Barreto5 ficar a ganhar 5 contos não é escandaloso, porque essa quantia representa 
hoje o mínimo com que um professor universitário pode viver em Lisboa; e não há embaixador que 
possa manter a sua categoria com ela. Esta é que é a realidade. 

b) Ninguém impede um professor universitário de exercer profissão liberal ou actividade em empresas 
particulares largamente remuneradas. Porque obstar a que sirva o interesse público com mais 
moderada retribuição? 

c) São acumuláveis funções públicas com cargos de fiscalização ou de gestão do Governo em empresas 
privadas, quase sempre sinecuras rendosas. A maior parte dos directores-gerais estão nesse regime e 
até o da Contabilidade Pública nele enriqueceu. Porque impedir a acumulação com funções de 
interesse público nos organismos de coordenação económica, onde os funcionários trabalham, podem 
prestar altos serviços e ganhar honradamente o suplemento do vencimento? 

                                                 
2 Martin Sain. 
3 Francisco Meira. Director e administrador do Banco de Portugal (1929-1943). 
4 Álvaro de Freitas Morna. 
5 António de Matos Barreto. 
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d) De resto, não me parecem menos importantes os grandes interesses nacionais confiados aos 
organismos de coordenação económica do que os prosseguidos pelas empresas de economia mista 
(tipo Sacor) onde pessoas designadas pelo Governo ganham centos de contos (ou ganharam). 

e) E as acumulações privadas? Como dizia a V.Exª, na Junta dos Cereais o presidente era o secretário-geral 
do Banco de Angola e acumulava o seu ordenado por inteiro com 4.500$00 da Junta, onde nunca ia. O 
vice-presidente era empregado no Ultramarino e acumulava por inteiro os dois ordenados, indo à Junta 
depois de encerrado o expediente bancário. O serviço da Junta era dirigido por dois directores de 

serviços, um dos quais ganhava 7.560$00 mensais. Em viagens do presidente, vice-presidente e vogais 
da Junta a África, gastou ela em 3 anos 1.562 contos, até Setembro de 1944 (não estão incluídas as 
despesas de duas viagens então em curso). Ajudas de custos de 1 conto por dia. Presidente e vice-
presidente não fizeram sequer relatório. Etc., etc. São achas para a fogueira da tal crise moral de 
Angola. Garanto a V.Exª que, com acumulações de funcionários públicos e tudo, não se passará, 
enquanto eu for ministro, com meu conhecimento, coisa parecida. [pp. 142-143] 
 

 
31/01/1945 

 
Ambiente. Depois de ter sido do pior que nos últimos anos tenho visto, clareou um pouco. Tanto quanto me é 
dado, porém, formar juízo da situação, os estragos foram vastos e profundos. A melhoria nítida conseguida 
pela recomposição ministerial desapareceu. Voltou-se à descrença no Governo e no regime – na sua 
capacidade de fazer uma política social de acordo com o tempo, e de na assistência social sair da virtude cristã 
da caridade. Além disso, em casa de cada oficial ou de cada funcionário, a mulher lembra todos os dias que o 
dinheiro não chega (e não chega, efectivamente). Quanto às classes altas, são, como é sabido, as mais 
inconsciente e vilmente derrotistas. Hão-de pagá-lo. Perante tudo isto (que é real e é grave) os nossos meios de 
actuação sobre a opinião pública ficam silenciosos. Por um lado, porque até os nossos amigos perderam a fé e 
o espírito combativo. Por outro lado, porque esperam uma palavra de orientação – que não vem e, com o 
faltar, desorienta. [p. 146] 
 
 
26/03/1949 

 
Um antigo aluno meu6, licenciado em Direito e protestante da igreja correspondente à anglicana, sendo 
aspirante a oficial miliciano, tomou ordens de diácono e prepara-se para o presbiterado. É um rapaz 
moralmente óptimo se bem que com a ingenuidade... protestante. Convocado em Janeiro a prestar serviço 
militar, procurou o comandante da unidade, a quem comunicou a sua condição clerical, e inquirido sobre as 
suas disposições bélicas afirmou não ter repugnância em lutar contra um inimigo externo mas tê-la em terçar 
armas em luta civil contra irmãos. A conversa, em tom particular, caiu na Constituição, e como o comandante 
lhe perguntasse a sua opinião, ele respondeu que havia vários pontos em que não concordava com ela, embora 
concordasse nas linhas gerais. Comunicado o facto superiormente, foi logo punido com 20 dias de prisão 
disciplinar; terminada a pena e dado conhecimento ao Ministro da Guerra, foi de novo mandado encerrar no 
presídio da Trafaria; agora foi anulada a promoção a aspirante a oficial... E tudo isto sem que, após a conversa 
com o comandante, tivesse havido um interrogatório em forma, uma acusação e defesa. Peço o favor de não 
mostrar esta carta ao Ministro da Guerra7 para que o rapaz não vá parar a Cabo Verde, ou coisa pior. [pp. 248-
249] 
 
 
08/12/1950 

 
Ainda uma nota sobre o negrume da minha última carta. Se V.Exª vivesse com a juventude, veria como se 
justificam todas as apreensões acerca do futuro, ao ver o abandono cultural em que ela está. Eu já não tentarei 
nada mais, nem direi mais palavra sobre o assunto. Mas isso não quer dizer que me não doa no mais íntimo da 

                                                 
6 Daniel Pina Cabral, posteriormente bispo da Igreja Anglicana dos Libombos, em Moçambique. 
7 Fernando dos Santos Costa. 
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alma a inépcia do Ministério da Educação Nacional8, a burocratização do Instituo para a Alta Cultura e muitas 
coisas mais. Ouvi um dia a uma alta personalidade do mundo universitário português esta frase: “Cada vez 
odeio mais os homens que têm ideias...”. Que fazer senão... esperar pela necrologia? 
 
 
18/05/1953 

 
No dia seguinte ao do termo da legislatura, o motorista da Câmara Corporativa comunicou-me que recebera 
guia para se apresentar na Secretaria da Presidência do Conselho, com instruções para a partir desse dia deixar 
de me fazer serviço. Embora chocado pelo modo por que me era dado a conhecer as práticas constitucionais, 
considerei plenamente aceitável a doutrina de que finda a legislatura findem também as funções dos 
presidentes das Câmaras com as obrigações de representação que lhe andam inerentes, justificando-se por isso 
o deixarem de ter ao seu dispor os meios de as cumprirem. De harmonia com essa doutrina passei a proceder, 
reassumindo apenas as funções por ocasião da sessão extraordinária e evitando no mais intrometer-me em 
cerimónias onde não tivesse lugar ou aceitar convites que se dirigiam a uma posição caduca. Acontece, porém, 
que por vezes ainda sou solicitado a apresentar-me como presidente da Câmara Corporativa, como agora na 
recepção do Chefe de Estado, aonde irei com o maior prazer. Isso causa-me, porém, certa perplexidade pois 
afligem-me as situações confusas. É esta a razão por que me atrevo a pedir a V.Exª que esclareça o assunto – 
devendo dizer que esse esclarecimento não implica nesta altura qualquer alteração no que respeita à situação 
do chauffeur de cujos serviços prescindo mesmo quando se entenda que ainda há um presidente da CC. Mas 
gostaria de ver com clareza para evitar qualquer conduta menos regular ou que possa ser mal interpretada. 
 
 
01/06/1953 

 
Não é possível uma representação intermitente: quando se atribui às funções uma alta dignidade, quem a 
exerce tem de manter permanentemente um mínimo de compostura correspondente. Não se pode às 10 horas 
estar ao lado do Chefe de Estado e às 11 andar à procura de táxi ou dependurado de um eléctrico. 
 
 
27/11/1954 

 
Desde o início do mês de Novembro que tenho sido procurado por vários rapazes que estão a fazer o serviço 
militar como aspirantes milicianos, alguns deles meus antigos alunos, para me exporem o que se passa com 
eles e pedirem-me conselho. Nos termos da lei indicada na nota junta, os aspirantes deviam ter sido 
promovidos a alferes em 1 de Novembro p.p., mas um despacho ministerial mandou que o não fossem, consta 
que para economizar a diferença de soldos. Queriam recorrer desse despacho: tive de os dissuadir disso sem 
lhes dizer que o contencioso militar, entregue ao Supremo Tribunal Militar, não oferece quaisquer garantias e 
que o recurso podia acarretar-lhes animosidades. Prometi-lhes, por isso, que indagaria, que veria o que se 
podia fazer, etc., e tencionava tocar a V.Exª no assunto quando continuasse a conversa que ficou suspensa (por 
sinal em ponto bem importante) da última vez que aí estive. Mas o tempo passa e tenho de recorrer a este 
meio, mas pedindo que esta carta não passe das mãos de V.Exª. O que mais me impressiona no caso é que 
centenas de rapazes, que terminaram ou estão a terminar os seus cursos superiores, levem para a vida esta 
impressão de que no nosso país não há leis, as leis nada valem, a tudo se sobrepondo o arbítrio dos 
governantes. Impressiona-me como professor de Direito (vale a pena ensinar...?), como educador e como 
político. A gente nova vai cada vez mais olhando com indiferença, senão com desconfiança e hostilidade, o 
Estado Novo. Não são palavras que conquistarão os novos, não é doutrina sem obras: são actos. Os 2 ou 3.000 
contos que uma decisão destas poupa valem para mim muito menos que o descrédito dos princípios. [pp. 357-
358] 

 
 
David Martelo – Abril de 2020 

                                                 
8 O ministro era Fernando Pires de Lima. 


