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1965 /1968 – ÚLTIMOS ANOS DE SALAZAR NO PODER 
 
 
 Em 1965 concluía-se o primeiro mandato de Américo Thomaz como Presidente da 
República. Depois do susto político causado pela campanha de Humberto Delgado, em 1958, a 
designação do novo presidente seria feita, pela primeira vez, através do sistema de um colégio 
eleitoral, composto, exclusivamente, por figuras afectas ao regime. 
 Mesmo assim, ainda se considerou a hipótese de ser outra individualidade, que não Thomaz, 
a ser proposta como candidato: entre os oficiais-generais apontam-se os nomes de Venâncio 
Deslandes, Gomes de Araújo, Câmara Pina, França Borges, Andrade e Silva, Kaúlza de Arriaga, 
Reboredo e Silva e Sarmento Rodrigues; quanto a civis são considerados Azeredo Perdigão e Costa 
Leite.1 
 Sem que se tenha registado grande discussão, a recandidatura de Américo Thomaz acaba por 
ser a solução adoptada. A idade de Salazar – tinha, então, 76 anos – faz prever a possibilidade de 
ocorrer durante esse mandato do Presidente da República a necessidade da sua substituição por 
motivos de saúde ou por morte. Thomaz, nos seus 71 anos, parece oferecer todas as garantias de que 
o regime não soçobrará, nem será desvirtuado, com a morte política ou física de Salazar. 
 Assim, a 25 de Julho de 1965, o colégio eleitoral, composto por 585 eleitores, reúne para 
designar o Chefe do Estado. Estando presentes 569 membros, Thomaz é eleito por 556 votos. Os 
restantes 13 votos são escrutinados como «nulos». 
 A 9 de Agosto seguinte, a Assembleia Nacional reúne-se para a cerimónia de reinvestidura do 
presidente recém-eleito. 
 É nesse mesmo Verão que a nomeação de um representante diplomático da Rodésia do Sul – 
o actual Zimbabwe – para junto do governo de Lisboa dá início a uma séria crise nas relações de 
Portugal com o seu velho aliado britânico. Salazar vê com simpatia a manutenção do domínio branco 
na antiga colónia britânica e a sua provável transformação num aliado, juntamente com a República 
da África do Sul. Londres pressiona o governo português para não aceitar a nomeação do diplomata 
rodesiano Harry Reedman. Os acontecimentos vão precipitar-se. Em 11-11-1965, a Rodésia do Sul 
proclama unilateralmente a sua independência e Portugal inicia um jogo diplomático dúbio, de 
acordo com os desígnios estratégicos do governo de Lisboa. Em Dezembro, o governo britânico 
decretava o embargo de petróleo à Rodésia e a Royal Navy começaria a patrulhar o canal de 
Moçambique para controlar o acesso de navios-petroleiros ao porto da Beira.  
 No início de 1966, os quase 77 anos de Salazar começam a preocupar as hostes do regime.  
 

Figuras de proa na situação compreendem que, nos hábitos políticos e no sistema, algumas 
coisas deverão mudar, até para que não mude o essencial. Mas sentem o impasse: nada é lícito 
fazer contra Salazar, por gratidão e porque são reais o seu prestígio, a sua autoridade moral, o 
seu carisma; nada é possível fazer com ele porque não lho permite a sua grande idade. Há que 
esperar, aguardar. E do mesmo impasse se apercebem os sectores oposicionistas: para quê 
precipitar as coisas, e tomar iniciativas que implicam responsabilidades, se em pouco por 
imperativo natural o homem abandonará a cena política? Afigura-se preferível à oposição 
tradicional deixar correr os acontecimentos: depois se verá como intervir. Está particularmente 
receoso o chefe da Polícia de Defesa do Estado, e não esconde a sua convicção: apenas as Forças 

Armadas aguentarão isto.2 
 
 Este desabafo – atribuído por Franco Nogueira a Silva Pais, director da PIDE – parece-nos 
constituir a prova evidente de que o regime se aguentava, então, apenas devido à suposta tutela das 
Forças Armadas. Do ponto de vista histórico, é verdadeiramente espantoso que, depois do 25 de 
Abril, figuras ilustres do regime e historiadores de nomeada tenham tentado fazer crer que a queda 
do sistema político do Estado Novo resultava directa e quase exclusivamente da subversão 
patrocinada pelo comunismo internacional. A frase atribuída a Silva Pais só pode significar que o 
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chefe da polícia política entendia que a maior parte da Nação estaria de um lado e as Forças Armadas 
se posicionariam no campo oposto. Se não se verificara essa separação por ocasião do 28 de Maio, 
que lógica autorizaria a prever, agora, uma tal atitude? 
 
 As comemorações do 40.º aniversário do 28 de Maio são motivo para um conjunto de 
conferências patrocinadas pela União Nacional. Sob o título Defesa Nacional Portuguesa nos 
últimos 40 anos e no futuro, Kaúlza de Arriaga aborda diversos aspectos político-militares do 
passado recente e detém-se na análise da conduta das campanhas em curso no continente africano. O 
antigo subsecretário da Aeronáutica, agora professor no Instituto de Altos Estudos Militares, deixa 
perceber claramente uma crítica ao ministro da Defesa, Gomes de Araújo. Lança, então, uma ideia 
que o acompanhará até ao fim do regime: a conveniência da criação de um comando operacional que 
englobasse as estruturas militares de Angola e Moçambique. Com esse comando unificado, seria 
possível deslocar forças alternadamente de uma província para a outra, de modo a permitir uma 
concentração de tropas nos locais onde se desenrolassem operações de maior grau de importância 
estratégica.  
 Com esta crítica, Kaúlza de Arriaga põe em causa as opções estratégicas de Gomes de 
Araújo, nomeadamente o excessivo peso do dispositivo fixo – a quadrícula – que consome largos 
efectivos nas funções de ocupação e presença, mas incapazes de manobrar rapidamente.  
 Deve referir-se que, sendo judiciosa a ideia de fazer a guerra com uma forte reserva móvel, 
eram os seus custos financeiros muito superiores. Para se obter uma grande mobilidade estratégica, 
tornava-se necessário dispor de meios aéreos modernos e em grande quantidade – sobretudo 
helicópteros de assalto – cuja aquisição não estaria ao alcance dos meios financeiros disponíveis. 
 Mas não é apenas no capítulo da conduta da guerra que chovem críticas do interior do próprio 
regime. Ao iniciar-se o ano de 1967, a fragilidade do sistema político é assim descrita por Franco 
Nogueira: 
 

[Salazar] interessa-se por tudo, decerto, e a tudo dá importância; mas reconhece que as forças 
físicas, e a pachorra, se ultimamente eram já poucas, estão agora esgotadas para tratar de 
assuntos que não respeitem à Defesa, ao Ultramar e aos Estrangeiros. E depois não tem 
paciência para as críticas, as discordâncias que, ao mesmo tempo, não apresentem sugestões 
concretas e soluções construtivas para substituir o que está mal. Veja-se a atitude de Marcello 
Caetano: para este, nada está bem, tudo é um erro, um logro. Mas lembra alguma coisa, tem uma 
ideia nova, luminosa? Não. E depois “farto-me de consultar a União Nacional”. Que diz? “Dizem-

me que os ministros são umas bestas, que eu não compreendo já nada, mas ninguém me diz o que 

se deve fazer em vez do que se tem feito.” E Salazar sente-se amargurado: sabe existirem pessoas 
em alta posição que estão descrentes, que tomam atitudes derrotistas.3 

 
 Não se ficam, por aqui, os lamentos e desabafos do velho ditador. Aos seus colaboradores 
mais próximos passa este testemunho de indiscutível valor histórico: 
 

 Sinto-me caminhar cada vez mais para a morte, passo horas e horas a pensar na minha 
sucessão. Procuro alguém que seja capaz e queira defender com firmeza o Ultramar. E não 

encontro. Não encontro!
4 

 
 Cruel retrato este, em que são os próprios prosélitos do regime a fazer o esboço de uma 
situação em que reinam todos os condimentos da derrota: falta de vigor, incompetência, descrença e 
imobilismo. E, como compreender que quem divulgou estas linhas tenha encontrado, 
simultaneamente, tanto ardor para denegrir a revolução que desatou este nó cego? 
 Mas as revelações respeitantes a essa época são, a cada passo, mais e mais significativas. Não 
é necessário recorrer a testemunhos de opositores ao regime para traçar um retrato fiel do cenário de 
decadência que envolve o poder político e os seus protagonistas. 
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 Internacionalmente, o maior abalo ocorre em 10-12-1967, mediante as notícias publicadas no 
Sunday Telegraph, e replicadas, no dia seguinte, no Daily Telegraph, segundo as quais estava em 
curso, em Portugal, um escândalo (Ballet Rose) que envolvia um ministro, banqueiros e aristocratas 
com call-girls adolescentes. Mário Soares viria a ser responsabilizado pela fuga da informação e 
exilado para S. Tomé. 
 Ao findar o ano de 1967, a insegurança do regime é de tal ordem que o governo entende 
justificar-se que todo o dispositivo militar no continente passe ao estado de prevenção rigorosa. No 
início de 1968, a avaliação da situação, feita no seio do governo, era – segundo a descrição de Franco 
Nogueira – a pior de sempre: 
 

 De mais alarme se apresenta o ânimo de alguns círculos centrais das Forças Armadas. 
Mantém-se a desinteligência, mesmo atrito entre os ministros militares; e o facto tem reflexo nos 
oficiais que formam a roda de cada um. Criticam muitos o ministro da Defesa, Gomes de Araújo, 
pela conduta das operações em África: tudo obedece a uma “concepção de Estado-Maior” em 
Lisboa; a substituição frequente de unidades permite ao terrorismo grandes “abertas” entre 
rendições; os terroristas já aprenderam a defender-se de métodos que se repetem como rotina; e 
o ministro parece sem moral para enfrentar problemas de estratégia militar. Mas outros acusam 
o ministro do Exército, Luz Cunha: não tira da máquina do Exército todo o rendimento possível, 
não coordena com eficácia os planos administrativos e logísticos. E muitos na Armada 
consideram ultrapassado e exausto o ministro da Marinha, Quintanilha Dias, há dez anos no 
governo. Por outro lado, os meios ligados a Belém mostram-se impacientes: nos termos 
constitucionais, e em princípio, o presidente da República é o comandante-chefe das Forças 
Armadas: mas o almirante Tomás nunca é consultado, nem procurado pelo ministro da Defesa 
de modo a ter oportunidade de ao menos formular uma pergunta ou uma sugestão: e das críticas 
que por este facto emanam da Presidência da República muitos se fazem eco. E todo este quadro 
suscita mal-estar no interior do regime: há um sentimento de desagregação, de fim de época, 
de que os mais veteranos não alcançam memória, nem nos piores lances de 1945, nem na 
turbulência de 1958.5 

 
 Em Maio de 1968, o ministro do Ultramar propõe a Salazar a nomeação do brigadeiro 
António de Spínola para Governador da Guiné. Algo reticente, o presidente do Conselho aprova a 
nomeação. Tal como sucedera com o seu antecessor – general Arnaldo Schultz – Spínola acumulará 
as funções governativas com as de Comandante-Chefe. O então presidente Américo Thomaz viria a 
recordar esse acontecimento nos seguintes termos: 
 

No acto de posse, o ministro do Ultramar, no seu discurso, após referir as dificuldades do cargo, 
disse, como que a pressagiar e a temer o futuro: 
 

Terrível responsabilidade esta que honra quem tem a coragem de a assumir, mas que exige, 

em contrapartida, inteira devoção aos deveres do cargo, completo alheamento de interesses 

pessoais e empenhamento total das faculdades de inteligência e vontade. 

 
Ao longo do discurso que, sem o ser, parecia intencional, o empossado respondeu apenas com 
palavras relativamente breves, ditas de improviso. A escolha foi, na altura, considerada feliz, mas 
o futuro haveria de mostrar ter sido, ao contrário, não só infeliz, como desastrosa.6 

 
 Mas Maio de 1968 é, também, tempo de grande agitação em França. Informado por Marcelo 
Matias, embaixador de Portugal em Paris, Salazar reage com manifesta inquietação, em carta para o 
diplomata português, datada de 13-07-1968: 
 

Os acontecimentos deixaram-me, pela sua génese e desenvolvimento, a pior impressão. E não 
fujo à preocupação de vê-los repetirem-se por muitos países, com cambiantes várias. Tenho a 
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impressão de que os próximos dois anos vão ser tormentosos na política interna de cada Estado, 
e as soluções a que se chegar na França terão repercussão notável nos acontecimentos dos 
outros países. 
 
Tive a oportunidade de ver a edição francesa das frases escritas por toda a parte onde os 
estudantes quiseram ocupar residências ou estabelecimentos de ensino. E fez-me grande 
impressão que os Princípios de Mao-Tsé-Tung possam constituir bandeira da revolução cultural 
ou outra.7 

 
 Em Junho, Salazar dá a quem com ele priva de perto a impressão de não estar em boa forma. 
No dia 12, durante um Conselho de Ministros que já ia no segundo dia, Salazar repete 
minuciosamente um assunto que já tratara na véspera – a expulsão do país de Maurice Béjart e da sua 
companhia de bailado. A cena seria, deste modo, recordada por Franco Nogueira: 
 

Em torno da mesa do Conselho abate-se de súbito um frio de constrangimento e de angústia e 
drama: cabisbaixos, de olhos fixos nos papéis que têm em frente, os ministros compreendem que 
uma perturbação grave atinge Oliveira Salazar: mas nenhum membro do Conselho cicia uma 
palavra, nem cruza com outro sequer um olhar.8 

 
 Em 3 de Agosto ocorre a famosa queda da cadeira, no forte do Estoril, incidente que não 
impede que, no dia seguinte, o chefe do governo visite Thomaz na residência de Cascais, para um 
encontro de trabalho. Durante esse encontro, dá conta ao presidente da intenção de proceder a uma 
remodelação do governo, a qual veio a concretizar-se em 19 do mesmo mês. Faltavam, então, dezoito 
dias para o acidente cardiovascular que desencadearia o processo de morte política de Salazar. 
 
 
David Martelo – Março de 2021 
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