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CARTAS DO FIM 

 
 
A história dos últimos seis anos do Estado Novo, mesmo para quem já era adulto nessa época, não 
fica completa apenas com a memória desse tempo. Nos dias de hoje, com uma superabundância 
de informação, até os segredos politicamente mais importantes acabam por aparecer nos diversos 
tipos de média. Entre 1968 e 1974, a existência da Censura garantia ao governo a ocultação dos 
meandros da política, tanto em casos de justificada reserva como naqueles com características 
que hoje consideramos banais. Por esse motivo, o recurso a cartas e memórias é imprescindível 
para a avaliação dos ‘estados de alma’ que sustentavam muitas das decisões, políticas e militares. 
Feita esta introdução, recordemos alguns exemplos das lutas que se travavam no interior do 
regime do Estado Novo. 
 
 
Em Junho de 1968, pouco antes de se ter incapacitado para o desempenho das funções de Presidente 
do Conselho de Ministros, Salazar aprovou a nomeação de Baltazar Rebelo de Sousa para o cargo 
de Governador-Geral de Moçambique, a qual lhe havia sido proposta pelo Ministro do Ultramar, 
Silva Cunha. A decisão haveria de ser muito contestada pelo sector “ultra” do regime, que não via 
como apropriada a designação de uma personalidade considerada muito próxima da ala encabeçada 
por Marcello Caetano. Franco Nogueira registaria mesmo que “Soares da Fonseca e Ulisses Cortês 
não ocultam a sua cólera perante a nomeação de Rebelo de Sousa, que acusam de não acreditar no 
Ultramar e de estar muito ligado a Marcello Caetano”.1 
 
A ligação entre Marcello Caetano e Baltazar Rebelo de Sousa era, de facto, bastante estreita, não só 
política como familiar. Marcello era, inclusivamente, padrinho de casamento de Rebelo de Sousa e 
o primogénito deste seria baptizado com o nome de Marcelo. Todavia, fora pela mão de Salazar que 
este fora nomeado governador, mal sabendo quão próximo estava de ver o seu padrinho no lugar de 
Salazar. 
 
Baltazar Rebelo de Sousa assumiria as funções de Governador-Geral de Moçambique em 24 de 
Julho de 1968, 10 dias antes da queda de Salazar que iniciaria o problema de saúde que o iria afastar 
da vida política. De tal modo que, a 27 de Setembro de 1968, Marcello Caetano iniciava a sua acção 
à cabeça do governo português. 
 
Ao chegar a Moçambique, Rebelo de Sousa encontra a colónia prestes a iniciar o seu quinto ano de 
guerra2, numa situação difícil, mas ainda longe da grave situação que se iria viver no início dos anos 
1970. Era comandante-chefe o general António Augusto dos Santos e comandante da Região 
Militar o general Francisco da Costa Gomes. 
 
É neste contexto que importa recordar alguns aspectos da correspondência entre Baltazar Rebelo de 
Sousa e Marcello Caetano. Transcrevo, seguidamente, duas cartas do primeiro para o segundo, com 
anotações de interesse militar. Omiti as passagens de carácter pessoal. 
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Sabe V.E. o que penso do general comandante-chefe. É impossível ser-se melhor, sob todos os 
aspectos. Ora ele anda desgostoso com uma série de coisas. Em primeiro lugar, o Kaúlza3 fez saber a 

                                                 
1 NOGUEIRA, Franco, Salazar, Vol. VI, p. 363. 
2 A guerra iniciara-se, em 25 de Julho de 1964, com um ataque ao posto administrativo do Chai. 
3 Refere-se ao general Kaúlza de Arriaga. 
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toda a gente que virá para comandante militar para ascender depois a Cte Chefe. Já convidou mesmo o 
actual chefe de gabinete para vir servir com ele nessa qualidade. Claro que a sua posição fica diminuída 
perante este público conhecimento da sua próxima saída e perante um subordinado que já conta 
antecipadamente ocupar o seu lugar. Por outro lado, é da regra (há despacho nesse sentido e 
compreende-se) que o comandante-chefe é sempre ouvido sobre as pessoas indicadas para o seu 
comando. E oficialmente nada lhe foi solicitado. 
[...] 
Também com a designação de oficiais comandantes de sector, do gabinete militar e outros tem sido 
uma trapalhada a que o general Pina4 não deve ser estranho. Em síntese, o «meu» comandante-chefe 
anda com a moral diminuída [sic]. A aparência é de que tem razão. Parece que se empenham em 
desgostá-lo, talvez porque tem cumprido exemplarmente Será inveja dos tropas colegas daí? [...] A mim 
magoa-me a injustiça e preocupa-me o seu estado de espírito. 
 
Sabe Deus como aqui se trabalha com carência de tudo e como custa aguentar isto. Homens como o 
general Santos deveriam ser tratados não apenas com consideração, mas com respeito e gratidão. 
 
Por outro lado, se Angola e a Guiné movimentam as atenções porque se chegou onde se chegou, que 
culpa tem Moçambique de ter tido a sorte de um comando excepcional? Não me esqueço de que o 
general Soares Pereira foi dois anos comandante-chefe em Angola sem nunca ter saído de Luanda e do 
hotel onde se instalou. 
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O problema mais grave e que mais me preocupa, de momento é aquele que já referi. Ouso, mesmo, pedir 
a V.E. a ponderação de todas as circunstâncias, pois elas são de tomar em consideração. 
 
O nosso Kaúlza, com a sua megalomania e ambição, criou-nos uma situação muito desagradável. [...] 
Disto resulta que este comando, que era excepcional, se está a deteriorar. Para mais, toda a oficialidade 
reage da mesma forma, com a agravante de que – salvo o caso da Aeronáutica – o Kaúlza não é nada 
estimado no meio militar. 
 
Ele vem aí em Fevereiro, como presidente da Junta Nuclear e tudo farei para que as coisas se não 
compliquem ainda mais. De qualquer modo, general Santos (magoadíssimo), general Costa Gomes e 
comandos em geral andam em crise – e a Província e a Nação é que acabam por pagar. Que pena, 
quanto [quando?] estávamos e estamos numa situação militar em bom caminho. 
 
Tanto me aflige isto que peço a V.E. para não levar a mal uma sugestão que me permito fazer. Depois do 
que se tem passado, o Kaúlza já não deveria vir para aqui. Julgo que é um acto de senso político e de 
respeito pela ética e disciplina militar. Porque não fazê-lo – e já – comandante-chefe de Angola? Eu 
explico: em Angola, pelo que sei (ainda agora tive notícias directas que me trouxe o Costa Gomes após a 
visita que fez àquela Província) a situação é quase catastrófica. Ninguém se entende. Ninguém, dos 
militares, tem prestígio. Múltiplas frentes a defender, sem que se veja, em nenhuma, nítido sinal de 
paragem e muito menos de regressão. O próprio comandante-chefe está desprestigiado, mormente 
após as histórias que se contam com a Cilinha5. Esta, uma versalhada fadista, que percorre a Província, 
meteu a ridículo oficiais-generais e comandos. Pelo que dizem, é o caos. 
 
Ora não seria melhor entregar esta situação a um elemento novo e desejoso por certo de realizar obra, 
deixando Moçambique a seguir o seu curso normal, que, assim como está, não causa preocupações a 
ninguém? 
[...] 

                                                 
4 O general Luís da Câmara Pina era o Chefe do Estado-Maior do Exército, desde Setembro de 1958. 
5 Cecília Supico Pinto, presidente do Movimento Nacional Feminino, era esposa de Luís Supico Pinto, que 
desempenhara as funções de Subsecretário de Estado das Finanças e Ministro da Economia em governos presididos por 
Salazar. 
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Pode pôr-se um problema: o da substituição do general Santos e do Costa Gomes. Pelo que sei, nenhum 
deles põe esse problema. O primeiro gosta mesmo de cá estar e de levar a guerra até ao fim. O 
segundo, sem ter algumas qualidades do general Santos, mas possuir outras, não desgostaria de vir a 
ser um dia o comandante-chefe. E não estaria mal, porque é competente, inteligente e – o que é muito 
importante – já conhece isto e esta guerra. O pior seria para mim, dado que tem um feitio um bocado 
difícil. Mas paciência. Aliás sei que é meu amigo e que me considera bastante. 
 
Peço desculpa por este longo arrazoado, mas a questão preocupa-me imenso. E só quem aqui está pode 
avaliá-la na justa medida. 
 
Quero crer ainda que entre o Sr. Ministro da Defesa e o Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas a 
identificação não é perfeita – e isso sente-se. Também o general Pina continua a fazer a sua política 
pessoal, sobretudo nas colocações, com a repercussão desfavorável que acarreta, tanto mais que é 
geralmente detestado. 
 
Peço, por isso, muita desculpa. Mas não só tudo isto me preocupa, como tenho o dever de informar 
quem de direito. 

 

Naturalmente, esta troca de correspondência revela apenas uma versão dos acontecimentos. O 
principal visado – o general Kaúlza de Arriaga – não deixou de registar a sua visão dos factos. 
Segundo ele, o melindre do general Augusto dos Santos estava longe de corresponder à realidade, 
até porque tivera o cuidado de lhe endereçar, em 13-12-1968, uma carta, na qual, a certo ponto, lhe 
referira o seguinte: 
 

Há duas ou três semanas, o Presidente do Conselho deu-me a escolher: 
- Manter-me na Metrópole indefinidamente, na Presidência da Junta de Energia Nuclear ou, no futuro, 
eventualmente no desempenho de qualquer outra função; 
- Ou fazer um comando no Ultramar, reservando-me o lugar de Presidente da Junta de Energia Nuclear 
que, entretanto, não seria preenchido. 
Optei imediatamente pelo Comando no Ultramar. 
Então, o Presidente esclareceu-me que se tratava de um comando em Moçambique, inicialmente o 
Comando Militar e ulteriormente o Comando-Chefe. 
Mais recentemente, o Presidente, o Ministro da Defesa Nacional e o Ministro do Exército disseram-me 
que me preparasse para assumir o Comando Militar de Moçambique por volta de Julho de 1969 e o 
Comando-Chefe por volta de fins do mesmo ano. 
Assim, terei o prazer de servir consigo durante algum tempo e depois a honra de o substituir. Estou 
muito satisfeito, se bem que substituí-lo não deva ser tarefa muito fácil.6 

 
Para reforçar a sua tese do não-melindre do general Augusto dos Santos, Kaúlza de Arriaga haveria 
de tornar pública a resposta à carta anterior, na qual o comandante-chefe de Moçambique afirmava: 
 

Foi-me muito agradável saber que o terei como colaborador e, depois, como substituto nesta luta pela 
defesa de Moçambique.  
 
Em boa verdade, nos termos das normas existentes, deveriam tedeveriam tedeveriam tedeveriam ter pedido a minha opiniãor pedido a minha opiniãor pedido a minha opiniãor pedido a minha opinião, mas com 
certeza ainda o não fizeram por saberem, de antemão, que eu apoiaria a sua nomeação. 
 
Do coração lhe desejo as maiores felicidades.7 

 
Parece evidente que, com notável diplomacia, Augusto dos Santos acabava por confirmar a 
informação de melindre anotada por Baltazar Rebelo de Sousa. Por outro lado, a sugestão do 

                                                 
6 ARRIAGA, Kaúlza, Guerra e Política – Em nome da verdade – Os anos decisivos, pp. 288-289. 
7 Ibidem, p. 293. 



4 
 

governador, no sentido de Kaúlza de Arriaga já não ir para Moçambique, não foi desprezada por 
Marcello Caetano. É o próprio general que o confirma: 
 

Estando em curso a remodelação ministerial que veio a ter lugar em 27 de Março de 1969, e devendo ser 
exonerado o Ministro das Comunicações, o Eng. Canto Moniz, o Presidente Marcello Caetano pensou, 
como solução que a todos agradaria, a minha designação para essa pasta, cargo para o qual por 
coincidência já o Presidente Salazar me havia convidado. Assim, [...] disse-me que a conjuntura se tinha 
modificado e que, apesar de me ter impulsionado para o Alto Comando de Moçambique, considerava, 
agora, ser eu mais útil ao País no Governo Central e que, em consequência, me convidava para Ministro 
das Comunicações, posto que, na remodelação ministerial que preparava ia vagar. 
 
Comecei por mostrar a minha surpresa pela mudança de ideias do Presidente do Conselho de Ministros 
e pedi uma semana para reflectir. Na quarta-feira seguinte, agradeci a Marcello Caetano o convite que 
me dirigira para ingressar no Governo, mas declinei-o, recordando-lhe que lhe havia dito não trocar um 
militar autêntico um comando de tropas em operações activas por qualquer outra situação. 
[...] 
Mantiveram-se as minhas nomeações para Moçambique, verificadas com pequenos ajustamentos de 
datas. [...] Assumi o comando da Região Militar de Moçambique em 15 de Julho de 1969, tendo coexistido 
e muito bem, durante o exercício deste comando, com o Dr. Rebelo de Sousa como Governador-Geral. E 
assumi o Comando-Chefe das Forças Armadas em Moçambique em 31 de Março de 1970.8 

 
Todos estes registos nos deixam perceber a luta de vaidades e compadrios que se manifestava ao 
mais alto nível do poder político e da hierarquia das Forças Armadas naqueles anos finais da guerra 
e do regime do Estado Novo. Não era a existência de partidos políticos que provocava o 
fraccionamento dos interesses, situação que se iria agravando à medida que avançava o consulado 
de Marcello Caetano. A degradação interna da “situação” alcançara uma expressão que a 
inexistência de liberdade ia ocultando dos portugueses. Foi na percepção desse drama que o 
Professor Veríssimo Serrão, historiador e amigo de Caetano, retirou coragem para lhe perguntar 
porque não fora mais enérgico no combate às traições que sentia ao seu redor, obtendo do antigo 
Presidente do Conselho esta significativa resposta: 
 

Isso é bonito de afirmar. Mas que podia eu fazer quando eram as mulheres de alguns ministros e 
secretários de Estado, em recepções oficiais e nos cabeleireiros, que diziam mal do Governo de que os 
próprios maridos faziam parte?9 

 
Não surpreende, portanto, que os múltiplos escritos em estilo de “memórias” que foram surgindo 
logo depois da normalização constitucional de 1976 viessem demonstrar o verdadeiro carácter das 
figuras de topo do regime derrubado em 25 de Abril. Em carta de 11 de Setembro de 1977 para o 
professor Veríssimo Serrão, Caetano, já no exílio, mostrava-se conhecedor desses registos e 
desabafava: 
 

O mais dramático da minha vida hoje é ver como eram maus os meus colaboradores, sem carácter, sem 
princípios, apenas movidos pela ambição e o apego ao Poder. E daí o espectáculo que hoje dão.10 

 
 
David Martelo – Janeiro de 2021 

                                                 
8 Ibidem, pp. 293-294. 
9 O Dia, de 15 de Agosto de 1986. 
10 SERRÃO, Veríssimo, Marcelo Caetano – Confidências do exílio, p. 170. 


