
António de Oliveira Salazar: o restaurador da Cristandade em Portugal 

 

 

I. O início da vida pública de Salazar 

 

 

1. Raízes católica e rural 

Em 28 de abril de 1889, nascia Oliveria Salazar numa pequena 

cidade rural portuguesa, num ambiente campesino e agrário, chamada 

Vimieiro (região do Alentejo), rodeada de jardins, vinhedos e oliveiras.  

Seus antepassados sempre se dedicaram ao campo. Seu pai, 

António de Oliveira, era administrador das terras de um rico 

latifundiário. Tratava-se de um homem simples, trabalhador, franco, um 

pouco rude, mas em determinadas vezes muito agradável no trato com 

os filhos. Sua mãe, Maria, que teve muita influência na educação de 

Salazar, mostrou-se sempre uma mulher extremamente inteligente, 

providente e de certo modo austera.    

Uma família extremamente católica e por causa disso soube 

transmitir ao jovem António um espírito prático, a sobriedade de vida, o 

sentido da autoridade, o amor à Pátria e uma profunda fé religiosa.  

Seria muito difícil compreender o perfil de Estadista católico em 

Salazar sem antes traçarmos com brevidade a situação de Portugal 

quando sua aparição pública começa a ocorrer. 

 

2. Breve histórico de Portugal 

Portugal foi um território ocupado, nos primórdios, pelos povos 

lusitanos (de natureza bélica).  

Em 139 a. C. ficou submetida aos romanos, depois do assassinato 

de seu chefe (Viriato), e foi elevado à condição de província do Império 

no ano 27 a. C.  

Séculos depois foi ocupada pelos bárbaros Visigodos e, mais tarde 

ainda, em 711, pelos árabes. Durante os séculos XII e XIII, Portugal 

lutou contra os muçulmanos, participando com a Espanha na gloriosa 

Reconquista da Península.  



Durante os séculos XV e XVI acabou estendendo seu território 

pelos quatro cantos do mundo, constituindo um imenso império, 

debaixo da bandeira da Cristandade.  

Como disse o próprio Salazar, Portugal não durou porque deixou 

de viver; durou precisamente porque viveu a vida intensa do soldado, 

do trabalhador da terra, do explorador do mar, do descobridor, do 

missionário, do portador de uma doutrina e de uma civilização.  

Já nos séculos XVII e XVIII Portugal vive um processo de 

declínio. Precisamente no século XVIII, José I entregou seu governo ao 

marquês de Pombal, que tinha como ideal supremo converter o velho 

Portugal, a monarquia gótica, em monarquia moderna e liberal; para 

tanto implantou um regime de despotismo ilustrado, com perseguições à 

Santa Igreja.  

O primeiro alvo: os jesuítas; com o apoio da maçonaria e das cortes 

bourbônicas da França, Espanha e Nápoles, unidos por um Pacto de 

Família, fez com que o Papa Clemente XIV dissolvesse os jesuítas em 

todo o mundo. O Papa mesmo o chamava de Grende uomo, grande 

uomo! Portugal estava sendo tomado por uma impetuosa onda de 

anticristianismo. 

Com a invasão napoleônica, a ideologia satânica do iluminismo 

francês invade definitivamente o território português, tomando conta da 

classe intelectual, a tal ponto que já quase não se falava mais a língua de 

Camões, mas apenas o francês.  

Como bem lembrou o Pe. Alfredo Sáenz, vindo ao Brasil, os Reis 

se mostravam cada vez mais míopes, renunciando à sua antiga 

militância católica e aos valores que fizeram sua grandeza de Pátria 

Imperial, a tal ponto que, já nos fins do século XIX, Portugal parecia 

ter perdido todo o seu vigor como potência (...).  

Homens como António Sardinha, por exemplo, que viveu no início 

do século XX, e reestruturou a história portuguesa destacando seus 

grandes feitos e fez irradiar o heroísmo pátrio, ecoavam como uma 

estranha exceção no meio de um Portugal enfermo e maçônico.   

Além disso, a Coroa se encontrava em conflitos internos e em 

dificuldades econômicas. Com a atuação cada vez mais contundente da 

maçonaria carbonária, a política se tornou francamente anticatólica e 

anticlerical.  



Vários golpes de Estado foram aplicados pelos revolucionários. Já 

em 1908, aproveitando-se da ausência do Rei, instala-se uma revolução. 

O Rei Carlos I e o príncipe herdeiro são assassinados. O ódio contra a 

monarquia dominou a atmosfera portuguesa.  

Sabendo da impossibilidade de uma vitória completa, a maçonaria 

soube recuar e permitiu que o filho de Carlos, Dom Manuel, subisse ao 

trono – tendo sido um fantoche nas mãos dos maçons.  

Em 1910 uma nova conspiração se instalou, novamente 

orquestrada em especial pelas lojas maçônicas. Dom Manuel se viu 

obrigado a abandonar a Pátria junto com sua família.  

Um caos generalizado se estabeleceu. Ou seja, a Desordem e a 

República nasceram juntas. As ações persecutórias contra a Igreja, como 

começaram já na monarquia, agora se aprofundaram. O objetivo, agora 

declarado, era o de laicizar toda a cultural e a política portuguesas. 

Aboliu-se, por exemplo, o juramento a Deus, retirou-se o ensino 

religioso nas escolas, suprimiu-se a Faculdade de Teologia de Coimbra, 

que os revolucionários invadiram, destruíram os móveis e retiraram os 

quadros dos Reis e dos Professores. Estamos já em outubro e novembro 

de 1910.  

A Igreja não se fez silenciosa. Por causa de suas reações, o Bispo 

do Porto foi deposto e a decisão de declarar a separação da Igreja e do 

Estado. Em 1911 votou-se uma Constituição que normatizava o espírito 

da Revolução. A ideia principal era a de romper com os vínculos do 

passado glorioso de Portugal e dar início a uma nova nação democrática 

e anticristã.  

Em 1915, aparece um novo presidente, que seria deposto por um 

discípulo seu na Universidade de Coimbra, chamado Sidonio Paes; em 

1918 foi eleito presidente pelo sufrágio universal. Era um antigo franco-

maçom, e, para muitos, um homem de bem. Chegando ao poder, 

terminou com as perseguições contra a Igreja. Em poucos meses foi 

assassinado. 

Instalou-se uma desordem geral, um caos quase invencível. Foi 

nesta altura que as forças armadas decidiram tomar as rédeas da situação 

e tomaram o poder político. Estamos em 1926. Uma espécie de 

triunvirato foi formado por Menendez Caceçadas, Gomes da Costa e 

Carmona.  



O general António Óscar Carmona, que exercia o cargo de 

Ministro da Guerra, no mesmo ano de 1926, tomou o poder e 

estabeleceu uma Ditadura militar que serviria, na ocasião, como um 

navio quebra-gelo abrindo passagem para Oliveira Salazar. 

 

3.  Adolescência e juventude 

Nesse ambiente sócio-político agreste marcou a juventude de 

Salazar. Quando completou 11 anos, acreditou ter sentido uma autêntica 

vocação ao sacerdócio; resolveu ingressar no Seminário menor. Era 

então 1900, e ficou seminarista até 1908. Como ele mesmo irá dizer: A 

esse anos devo o melhor de minha formação moral e de minha 

disciplina intelectual.  

Seus companheiros diziam que era um jovem dedicado aos 

estudos, acessível, franco e bem amigo, muito apegado à disciplina – 

temperamento que será sua marca registrada durante toda a vida.  

Em 1905 estudou teologia e, evidentemente, ficou obcecado por 

Santo Tomás de Aquino. Após os estudos, recebeu as ordens menores, 

chegando inclusive a pregar numa paróquia. Em um certo momento, 

sentiu vacilar sua vocação. Não estava seguro de que Deus o havia 

chamado para tão alto encargo. Especula-se: ou porque não se 

acreditava maduro, ou porque sua família necessitava de sua presença, 

ou porque, já naquela época, houvesse descoberto mais uma vocação 

política do que religiosa, o fato é que não sabemos.  

O certo é que em 1908 deixou o seminário. Ano em que o Rei tinha 

acabado de ser assassinado junto com seu filho pelas mãos da maçonaria 

carbonária. Logo depois foi proclamada a República.  

Em meio a tantos acontecimento, António passou a ocupar o cargo 

de professor de um colégio de Viseu. Pronunciou ali alguns discursos e 

aulas que já espelhavam seus assuntos preferidos e suas ideias. Tinha 

apenas 20 anos. Ouçamos o nosso biografado: Estava convencido de 

que o problema nacional era um problema de educação e que pouco 

importava mudar o regime se não se começasse em primeiro lugar por 

mudar os homens. Necessitava-se de homens e era indispensável educá-

los (...). Eu vivia absorto em minha ideia e em minha obra. Quem nunca 

teve a sua vida preenchida por uma grande ideia ou uma grande paixão 

não sabe o que isso significa. Eu era um jovem com uma ideia séria.  



Em outro momento, aquele jovem fraco, alto, vestido de negro, 

com o olhar sereno, mas penetrante, dizia aos alunos: Ouve-se dizer a 

cada passo nas ruas, nas reuniões, nas praças públicas, nos artigos dos 

periódicos da oposição – porque para os demais sempre tudo vai muito 

bem – que Portugal está em decadência, que nos encaminhamos para o 

aniquilamento da nação. Existem muitos Jeremias neste país. Chora-se 

muito, mas não se trabalha tanto.  

Continuava dizendo que muitos tentaram tatear as causas daquela 

decadência, sem êxito. Mais humilde e realista, afirma: Eu conheço 

muito menos a causa desta decadência, mas são as ideias que governam 

e dirigem os povos e são os grandes homens que concebem as grandes 

ideias. E nós não temos homens porque não os formamos, porque não 

nos ocupamos dos métodos de educação.  

Durante um tempo de sua vida, António se preocuparia com o tema 

da educação. Vejam como ele praticamente convoca a juventude: Nós, o 

país do amanhã, nós os deputados, nós os ministros, nós os 

funcionários públicos, os advogados, os médicos, os professores, nós 

que frequentamos as escolas, nós que devemos constituir a classe 

dirigente, a parte espiritual da nação... o que fazemos pela 

prosperidade desta pátria portuguesa? 

Este foi o seu foco de ação naquele momento. É possível que tenha 

sido esta a causa pela qual deixara o seminário. Certa vez disse a um 

colega seminarista: Servirei melhor a Igreja e Portugal no campo laico. 

Como dito, os tempos de seminário foram para ele uma verdadeira lição, 

inclusive porque foi um homem que até o fim da vida viveu com pouco 

e de uma forma extraordinariamente retilínea e disciplinada.  

Mais tarde ingressou na Universidade de Coimbra, inscrevendo-se 

na Faculdade de Direito, na qual ficou por 6 anos num ambiente muito 

conturbado. Foram os anos posteriores ao assassinato do Rei e de seu 

filho. O caos estava instalado. Os alunos rasgavam as togas dos 

professores de Teologia e os retratos dos Rei foram profanados.  

Salazar, presenciando os grupelhos revolucionários, une-se a 

alguns estudantes que buscavam formar uma nova restauração 

intelectual e moral da academia portuguesa, com o mote piedade, estudo 

e ação, fundou a associação chamada Centro Acadêmico da 

Democracia Cristã.   



Evidente que Salazar não estava, por aqueles tempos, tão 

interessado em política, como já vimos por seus discursos, que valoriza 

a educação e não o regime político. Depois observará que o nome não 

era muito feliz e que realmente havia uma destruição da tradição 

portuguesa provocada pela nova República. E fez por bem esclarecer 

que a expressão “democracia cristã”, após diversos esclarecimentos, 

tinha o significado que lhe teria dado o Papa Leão XIII e São Pio X. 

Em 1915 Salazar passa a morar num pensionato com mais 5 

estudantes. Ali ocorre um encontro providencial: conhece Manuel 

Gonçalves Cerejeira, futuro Cardeal-Patriarca de Lisboa – Cerejeira 

naquela ocasião era o editor do jornal chamado O Imparcial, lançado 

pelo Centro.  

A convivência não teria sido muito fácil entre ambos, mas 

desenvolveram uma profunda amizade que depois frutificou e será 

articulada com a elevação ao cargo de Chefe da Pátria portuguesa.  

Em 1917, Salazar passou a ocupar a cátedra, como professor 

adjunto, de Ciências Econômicas. Em 1918, doutorou-se em Coimbra, 

mudando seu uniforme de aluno para professor. Um dos alunos disse: 

Era um professor eminente, extremamente claro, que tinha grande 

ascendência sobre seus alunos. Ao mesmo tempo, Cerejeira exercia o 

magistério na cadeira de História da Faculdade de Letras da 

Universidade de Coimbra.  

No exercício do magistério, passou a se interessar mais pela 

política. Foi eleito deputado em 1921. Foi ao parlamento, mas, dizem, 

não aguentou ficar ali nem mesmo um dia. Sentiu na pele um sistema 

republicano dividido por partidos políticos. Um dia foi o suficiente para 

compreender que nada se poderia esperar de uma assembleia de 

deputados movida apenas por interesses pessoais e o rancor dos partidos 

absorviam todas as energias que seriam empregadas para o bem da 

nação.  

Retornou à cátedra. Já é 1924. Eis que um dia o diário católico de 

Lisboa, Novidade, publica em primeira página seu retrato com a 

seguinte legenda: Uma das altas personalidades de nosso movimento de 

renascimento nacional.  

Por que esta menção tão elevada a um ilustre desconhecido, mero 

professor de Economia? Porque Salazar tinha acabado de pronunciar um 



discurso no primeiro Congresso Eucarístico Nacional, celebrado em 

Braga.  

Não dá para descrever a beleza e magnitude do discurso. Uma peça 

genuína de oratória, em que desfaz as falsas ideias dominantes em três 

temas fundamentais: trabalho, riqueza e poder.  

Quanto ao trabalho, afirmou que todo o povo é trabalhador; o 

homem de Estado, o juiz, o médico, o sacerdote, o artista, o professor, o 

sábio, o pedreiro, cada qual a seu modo, na sociedade, mas sempre 

dentro de um sistema hierárquico.  

Sobre a riqueza, observou que não seria adequado reduzi-las às 

riquezas materiais já que, mesmo quando a justiça, a beleza e a ciência 

não sejam tais, sem elas faltaria à produção a qualidade. Existem uma 

riqueza-egoísmo que só busca a própria satisfação, e a riqueza-sacrifício 

que enriquece a comunidade.  

Quanto ao poder, ressaltou que não se deve aspirar a ele como se se 

tratasse de um direito, mas, sendo o caso, exercê-lo como um dever, 

considerando o ofício do estadista como o ministro de Deus para o bem 

comum. 

 

4. A revolução de 1928 

Vimos que o Portugal republicano vivia em um caos generalizado. 

Com a I Guerra Mundial as coisas ficaram ainda pior: Portugal apoia a 

Inglaterra e declara guerra à Alemanha. Aquele pouco edifício de 

valores tradicionais que ainda restavam íntegros acabou por ruir, 

substituído pelos ideais liberais.  

Os órgãos políticos e legislativos pareciam impotentes. Vários 

atentados revolucionários começaram a se agravar. As taxas de suicídio 

aumentaram de forma assustadora.  

Em 1920 um grupo de bolcheviques, por exemplo, trazendo agora 

o espectro marxista, que sempre vem depois do liberalismo, 

sequestraram aqueles líderes que tinham instaurado a República e os 

assassinaram de forma fria e inescrupulosa.  

Além do caos maçônico, agora Portugal se via genufletido diante 

do terrorismo marxista. A ideia de democracia liberal estava na moda e 

fazia parte já da novilíngua portuguesa, mas começava a surgir um 



movimente crescente de intelectuais que desconfiavam da eficácia dos 

ideais da maçonaria em resolver a grave situação institucional e social 

de Portugal. 

Alguns oficiais começaram a cogitar se já não era chegada a hora 

da espada. Não se tratava da restauração da monarquia (porque no 

Exército tinham vários monárquicos e vários republicanos), mas de 

restabelecer a ordem formando um governo assegurado pelo Exército, 

única força bélica organizada. O general Carmona, um dos chefes das 

Forças Armadas, por exemplo, chegou a declarar: A pátria está enferma, 

e é necessário salvá-la!  

Nos quartéis circulavam panfletos e manifestos defendendo que o 

Exército era a única força capaz de resolver a desordem. A ideia era 

basicamente um levantamento militar, colocando no poder um grupo de 

pessoas – uma mistura de militares com civis – de algo gabarito 

intelectual e moral; que tal Governo se manteria pelo tempo necessário 

para a reestruturação política do país; pedia-se aos oficiais que 

formalizassem um texto programático. A resposta foi positiva.  

Em maio de 1926, precisamente no dia 28, no norte se levantou o 

General Gomes da Costa, e no sul o General Antônio Carmona. 

Praticamente todo o corpo de oficiais apoiou o levante castrense. A 

missão precípua seria acabar com a “corrupção” e a “degradação” moral 

da república parlamentarista.  

O presidente da República se viu obrigado a renunciar. Vejam o 

que um jornal da época publicou, tentando identificar o verdadeiro 

ponto do conflito, que não era uma luta entre partidos, mas o conflito é 

outro, o duelo é mais vasto e mais significativo; por um lado a seiva 

história, a linha do renascimento da raça ao serviço de sua tradição e 

de sua disciplina, e por outro, o vírus maçônico.  

Da movimentação militar nasceu um governo de coalizão. Salazar 

foi convidado para assumir a pasta das Finanças. No início, Salazar, um 

jovem professor, não aceitou o convite. Como disse o Pe. Alfredo 

Sáenz: Quem sabe por considerar-se mais um intelectual do que um 

homem de ação, ou também por ter acreditado que se tratava de um a 

mais na larga série de golpes militares que Portugal conhecera ao 

largo de sua história. Dito temor não carecia de fundamento, já que 

efetivamente o golpe militar se mostrou inicialmente com um golpe 

“institucionalista”, semelhante aos que temos conhecido entre nós 

(Argentina): pôr ordem e voltar logo a entregar o poder. 



Ou seja, nada muito profundo e isto certamente preocupava 

Salazar. Como disse o próprio General Carmona: O Governo que 

presido não está constituído com figuras de grande envergadura. (...) A 

ação do Governo precisa compreender-se na redução dos gastos e no 

corte das imoralidades. Para mim, nada quero; pobre vivo, pobre quero 

morrer. 

Belas palavras, mas diante do quadro áspero da vida nacional 

parecia fora do tom, inadequadas. De fato, o Exército só poderia fazer o 

que o General Carmona prometia. Acabar com a corrupção e moralizar 

ao menos a vida pública. Não havia uma doutrina positiva, mas uma 

reação apenas. A verdadeira mudança, que correspondia na construção 

de organismos vivos e novos, ainda ficaria por fazer.  

Como esperado, as propostas do novo regime militar não 

resolveram o problema. A desordem se manteve e novamente uma onda 

de desalento e desesperança. Vários distúrbios graves começaram. Em 

setembro de 1926 descobriu-se um plano de insurreição militar; no 

início de 1927 houve a explosão de uma bomba em Lisboa indicou outra 

ação revolucionária.  

Dois anos então se transcorreram desde o golpe e o caos financeiro 

tomou proporções quase irrecuperável. Estamos em 1928. O general 

Carmona considerou necessário tomar pessoalmente as rédeas do poder. 

Por causa do problema econômico, o Governo acabou pedindo 

empréstimo à Sociedade das Nações para a emissão de um empréstimo. 

Como Portugal ficaria submetido a uma Organização Internacional, 

recuou.  

Os militares voltaram a atenção novamente para Salazar, para que 

ocupasse dirigisse a economia do país. O jovem professor pediu para 

refletir e só daria a resposta no dia seguinte. Sabemos que passou a noite 

em oração e que no cantar da manhã um sacerdote celebrou a Santa 

Missa em sua intenção, Missa que aliás ele ajudou e na qual comungou.  

Conversou depois com seu antigo amigo, já então um sacerdote, o 

Pe. Cerejeira, que o aconselhou a aceitar sem medo. Naquele mesmo 

ano o Pe. Cerejeira seria nomeado Bispo auxiliar do Cardeal Mendès 

Bello, Arcebispo de Lisboa, e quase imediatamente como Bispo 

coadjuvante deste Cardeal, com direito a sucessão.  

Depois de ter-se decidido, fez em seguida as suas duas pequenas 

malas de estudante, e deixou Coimbra, desta vez para não mais voltar.  



Em sua primeira entrevista com Carmona, Salazar lhe assegurou 

que o orçamento se equilibraria em um ano. Carmona disse-lhe que o 

povo português não tem vontade tão persistente como para esperar um 

largo tempo alguma coisa. Se não equilibrarmos rapidamente o 

orçamento, perderemos a credibilidade.  

Quando os jornalistas lhe perguntavam qual era seu plano de 

emergência, ele dizia que não tinha ideias logo de início do que tinha 

que fazer e que primeiro recolheria todos os dados possíveis para depois 

orquestrar uma saída – demonstrando desde o início sua característica 

de um homem prudente. De fato, era uma personalidade complexa e 

interessante. Um jornalista escrevera sobre ele: A todas as perguntas 

que fazemos, o ministro responde que estava demasiado cedo para 

falar. Recordamo-nos de uma anedota do papagaio: um brasileiro que 

tinha ido ao povo ficou de comprar um papagaio que não tem travas na 

língua. Ao voltar, mostra um pássaro formoso e verde que prometia ser 

um falador de primeira classe. Mas qual não foi a surpresa dos amigos 

quando se deram conta de que os papagaio não dizia uma só palavra. 

“E esse papagaio? Não fala?!” Tentando escapar do constrangimento, 

o homem respondeu: “Não, não fala, mas pensa”. Que o ministro de 

Finanças, que sabemos que possui uma inteligência lúcida, 

fundamentada numa sólida e vasta cultura, perdoe-nos a inofensiva 

anedota.  

Os jornais da época informam que as pessoas estavam 

entusiasmadas e esperançosa. As ruas celebravam a chegada de um 

homem invulgar. Era um professor eminente, profundamente 

capacidade em sua disciplina, mas, podemos perguntar, estaria 

suficientemente capacitado para uma empresa tão elevada? Teria força 

suficiente para encarar a desordem de uma nação preparada para ser a 

difusora do Cristianismo? Seria o médico adequado para um paciente 

em estado quase terminal? Ele evitava fazer declarações bombásticas e 

as audiências que permitia eram escassas. Assim se falava dele os 

jornalistas da época: Sentava-se diante das contas do Estado como 

quem se senta frente aos alunos em sua cátedra de professor. 

O certo é que começava a renascer a esperança. Portugal então 

tinha um presidente militar (General Carmona) e um ministro da 

Fazenda, Oliveira Salazar, ambos efetivos e com poder concreto.  

Finalizado estava o que se chamou de “golpe militar” para começar 

o que os historiadores normalmente chamam de “Revolução Nacional”, 



ou seja, a criação do Estado Novo. Em um discurso que Salazar fez 

vários anos depois, em 1936, por ocasião dos 10 anos da Revolução, 

afirmou: Faz hoje dez anos, neste mesmo lugar, que pelas ordens de 

Gomes da Costa, o Exército português iniciava o movimento, triunfante 

sem luta, porque em verdade a voz de mando foi tão só a expressão 

militar de uma ordem irresistível da Nação. E começou a nova era. 

 

5. Discurso programático 

 

Em 30 de junho de 1928, Oliveira Salazar, novo ministro da 

Fazenda, mas já o braço direito do General Carmona e o arquiteto do 

Estado Novo, pronunciou um discurso que seria considerado 

fundamental. Analisemos algumas passagens interessantes. Começa por 

explicar o sentido da Revolução de 1926: Nesta Europa enferma, com 

convulsões, desequilibrada, que busca tenazmente as soluções políticas 

do futuro, é justamente onde necessitamos localizar o caso português. 

Reduzir, como se quer fazer, o movimento que implantou a Ditadura a 

uma conspiração de quartel para que a classe militar chegasse a 

desfrutar do Poder, é desconhecer as razões profundas de um mal-estar 

geral, as tendências de nosso tempo, todas as debilidades e 

insuficiências do que se pode chamar de a crise do Estado Moderno. 

Sobre a situação de Portugal antes de 1926: Sabemos de onde 

saímos: de uma das maiores desorganizações que em Portugal se viu. 

Na economia, nas finanças, na política, na administração pública. 

Divisões internas, solidariedades equivocadas na política e na 

administração, erros acumulados, falta de repreensão dos vícios em 

nossa organização social, desordem constitucional permanente, 

sucessivas revoluções que nada remediavam e agravavam todos os 

males, fizeram perder a fé no Estado como dirigente e coordenador dos 

esforços individuais (...). Somados tristemente ao passado glorioso que 

é a sua história, e às ruínas, misérias e desorganização do presente, 

ignorante de suas enormes possibilidades de grande nação, garantia do 

futuro, o país caio na apagada e vil tristeza do poeta, e parecia ter 

renunciado a viver um grande pensamento de renovação interior (...). 

Todos sabemos de onde saímos e onde estamos. Os esforços feitos e os 

resultados obtidos, quaisquer que tenham sido as deficiências impostas 

pela gravidade dos males existentes, impediram a catástrofe, e nos 

garantiram que estamos no caminho da salvação e da ressurreição.  



O que fazer para sair da crise profunda? Diz-nos o jovem professor 

em seu discurso memorável: Que fazer, então? A famosa atitude, tão 

aconselhada, de independência e neutralidade, resulta a esperar que do 

simples embate das forças políticas surja o estado futuro, é atitude 

imprevidente, indigna de governantes, falta de lógica e ignorante das 

realidades sociais: nunca o barco abandonado à fúria dos ventos 

contrários chega a um porto, e sempre, ao tocar da terra, é para 

chocar-se contra as falésias da costa. Que fazer, pois? Recolher 

resolutamente nas mãos as tradições aproveitáveis do passado, as 

realidades do presente, os frutos da experiência própria ou alheia, a 

previsão do futuro, as justas aspirações dos povos, a ânsia de 

autoridade e disciplina que agita as gerações de nosso tempo, e 

construir a nova ordem de coisas que, sem excluir aquelas verdades 

substanciais a todos os sistemas políticos, melhor se ajuste a nosso 

temperamento e a nossas necessidades. 

Nosso biografado vai traçando, portanto, algumas atitudes 

positivas, como, por exemplo, a superação do liberalismo político do 

século XIX, que criou a figura do cidadão, indivíduo desligado da 

família, da classe, da profissão, e ainda deu-lhe o direito de determinar a 

constituição do Estado, pondo nele a fonte da soberania do povo – no 

lugar dessa abstração, teremos que voltar aos grupos naturais que 

estruturam a sociedade política e em primeiro lugar a família, núcleo da 

nação e primeiro elemento da pólis – numa ideia bem aristotélico-

tomista –, a partir da qual se deve restaurar os municípios, que nada 

mais são do que a expansão natural das pessoas.  

Assim começaria a nascer a coluna vertebra da ordem social e 

política, que são as corporações naturais, vinculadas conforme o dom 

que Deus deu a cada um de nós. Corporações que podem ser culturais e 

econômicas, como as universidades, as academias, os grupos literários, 

artísticos, técnicos, comerciais e dos trabalhadores.  

Pode ser que tais corporações se ampliem e multipliquem até criar 

as federações e confederações, para que realmente constituam fatores 

componentes da nação organizada. Será preciso superar os partidos 

políticos, fazendo com que aquelas organizações familiares e sociais, 

vinculadas pela natureza das coisas, por desígnio Divino na criação, se 

vejam representadas nas Câmaras.  



Resumindo: o que se busca é constituir o Estado social e 

corporativo em íntima correspondência com a constituição natural da 

sociedade.  

Ouçamos o jovem professor, agora Ministro da Fazenda: A família, 

os municípios, as corporações, onde se encontram todos os cidadãos 

com suas liberdades jurídicas fundamentais, são os organismos 

componentes da nação, e devem ter, intervenção direta na constituição 

dos quadros supremos do Estado. Eis aí uma expressão mais fiel por 

qualquer outra do sistema representativo. 

Antecipando-se a algumas críticas que poderiam aparecer depois 

do seu discurso, o jovem professor identifica que talvez se pudesse dizer 

que não se fala muito em liberdade, democracia, de soberania do povo, 

mas, ao contrário, muito se fala em autoridade, ordem, nação e Estado. 

E argumenta: a experiência e o raciocínio ensinam que nãos e pode 

levantar sobre o conceito de liberdade um sistema político que garanta 

realmente as liberdades legítimas individuais e coletivas; pelo 

contrário, em nome dessa mesma liberdade abstrata, meramente 

conceitual, sem tem permitido defender todas as opressões e tiranias. 

Ademais, a adulação das massas com base no conceito de “povo 

soberano” não deu ao povo uma influência real na política, muito 

menos aquilo de que necessita o povo, soberano ou não: ser bem 

governado. A bandeira da igualdade operou um nivelamento por baixo, 

contra a necessária hierarquia de valores que deve prevalecer numa 

sociedade bem organizada. Quando se quer revigorar a autoridade, o 

que se deseja é que não se tenha mais atropelos, nem se constranja a 

autêntica expansão das atividades de cada pessoa.  

Sigamos ouvindo o nosso jovem acadêmico: Arrancar o poder das 

clientelas partidaristas; sobrepor a todos os interesses o interesse de 

todos, o interesse nacional; tornar o Estado inacessível à conquista de 

minorias audazes, mas o manter em permanente contato com as 

necessidades e aspirações do país; organizar a nação de alto a baixo, 

com as diferente manifestações da vida coletiva, desde a família até os 

corpos administrativos e corporações morais e econômicas, e integrar 

isto tudo no Estado, que será sua expansão viva; isto é dar realidade à 

soberania nacional. 

Diz Salazar que os pobres e o mais frágeis devem ter a preferência 

diante do Estado; deve-se por isso fomentar a riqueza geral para que a 

ela possa chegar a todos, ou pelo menos o necessário; multiplicar as 



instituições de educação para elevar as massas populares à cultura, e 

arremata: manter, não só abertos, mas acessíveis, todos os quadros à 

ascensão livre dos melhores valores sociais; isto é amar o povo e, se a 

democracia pode, contudo, ter um reto sentido, isto é democracia. 

E convoca, no encerramento do seu discurso, a nação Portuguesa a 

ressuscitar dos mortos, assumir seu destino glorioso e constituir-se 

novamente numa grande nação, com o sacrifício necessário de um povo 

com um grande passado: demos à nação otimismo, alegria, valor, fé em 

seus destinos; confortemos sua alma forte com o calor dos grandes 

ideais, e tomemos como lema esta certeza inquebrantável: Portuga 

pode ser, se quisermos, uma grande e próspera nação. 

Um homem, no início da vida, apresentava um senso de realidade 

impressionante. Suas últimas palavras foram no sentido de alertar aos 

portugueses que não esperassem qualquer tipo de mágica, e pede mais 

sacrifício a um povo já demasiadamente desgastado: Inclusive se 

conseguiria muito pouco se o país não estivesse disposto a todos os 

sacrifícios necessários, e a acompanhar-me com confiança em minha 

inteligência e em minha honestidade: confiança absoluta, mas serena e 

tranquila, sem entusiasmos desesperados nem desalentos que 

deprimam. Eu os ilustrarei a respeito do caminho que penso seguir, e 

sobre as causas e o significado de todo aquilo que não pareça 

transparente por si mesmo. Em todo o momento o país terá a sua 

disposição todos os elementos precisos para ajuizar a situação. Sei 

muito bem o que quero e para onde vou, mas peço que não se me exija 

que chegue à meta em poucos meses. Todavia, que o país estude, que 

formule observações, que reclame, mas que obedeça quando chegue o 

momento de mandar. 

São palavras de um verdadeiro estadista, de um chefe consciente e 

confiante. Sabia muito bem, por ter sido um grande estudioso da 

Doutrina da Santa Igreja, que a autoridade não foi inventada pelos 

homens por gosto. A autoridade é uma exigência de tantos conflitos de 

interesse como os que existem em toda a sociedade, por melhor 

organizada que seja. Não há vida política sem um árbitro independente. 

Em outras palavras: Salazar sabia que uma nação só sobrevive na 

unidade. 

José María Gil-Robles, Ministro da Guerra espanhol, descreveu o 

momento da aparição púbica de Salazar: Foi então quando, ao aparecer 

no cenário político um homem modesto e politicamente desconhecido, 



que pela primeira vez falou a seu povo numa linguagem clara e simples, 

nutrido de verdade fundamentais, ansioso de paz e de sossego, 

entregou-se a ele de um modo pleno, pôs-se em suas mãos para que 

cortasse em sua carne e operasse em suas vísceras, resignado à dor que 

que o esperava. E este homem desconhecido, que não tinha amigos a 

quem agradar, nem clientelas que contentar, pôde aparecer desde o 

primeiro momento, como ele mesmo disse, um frio executor do interesse 

nacional.  

E não demorou para que o país começasse a funcionar. O déficit 

crônico se transformou inesperadamente em superávit relevante. O setor 

produtivo começou a despertar. Portugal ressuscitava. Em 1932, quatro 

anos depois de ter assumido o ministério da Fazenda, Salazar é 

designado pelo General Carmona para o cargo de Presidente do 

Conselho português, contando já com 43 anos. Ou seja, passou a ocupar 

o cargo político mais importante da nação. No discurso de posse, disse: 

O homem que neste dia se põe na cabeça deste governo é o mesmo que 

há quatro anos pediu à Nação, nesta mesma sala, um pouco de 

confiança, e a recebeu de forma tão completa que foi possível, graças 

aos sacrifícios aceitos com abnegação, assentar as bases da 

reconstrução financeira e econômica de Portugal (...). Deveis saber 

também quem sou. Não me precipito, não fujo, não ofendo, não transijo, 

busco a justiça e o bem do povo. 

Neste momento Portugal tinha uma configuração política 

interessante: um chefe de Estado – o general Carmona, e um chefe de 

governo – Oliveira Salazar. O General Carmona morreu em 1951. 

Parecia evidente que Salazar lhe sucederia imediatamente, mas isto não 

por causa de sua recusa – uma recusa firme. Ele mesmo disse: Não 

fiquemos preocupados se não encontrarmos um sábio, um santo, um 

herói, pois a verdade é que do que estamos necessitados, especialmente, 

é de um homem que esteja integrado espiritualmente à missão histórica 

da nação portuguesa, que se sinta como uma sentinela vigilante da 

defesa e da continuidade da Pátria, um homem de bem.  

O homem escolhido foi o General de aviação Craveiro Lopes, de 

57 anos, através de um escrutínio.  

 

 

II. Os ideais de Salazar 



Salazar se manteve no poder de Portugal por 40 anos. Isto só foi 

possível, evidente, porque este grande estadista não ficou apenas inerte, 

vendo o curso dos acontecimentos, mas foi a mola propulsora de vários 

programas coerentes para a vida política portuguesa. Seus planos de 

governo se baseavam em ideias coerentes, expostas de forma inteligente e 

penetrante, e corajosamente levadas a cabo. Vejamos alguns aspectos 

destes ideais salazarianos. 

 

1. A política econômica 

Em abril de 1927, quando Salazar ocupa a pasta das Finanças, a 

situação econômica de Portugal estava realmente crônica. O problema de 

fundo era a desesperança, e não exatamente a degradação material pela 

qual passava o país. Nas ruas se criou um desalento generalizado e as 

pessoas já não mais acreditava numa possibilidade de mudança para 

melhor, dado o estrago que os regimes republicanos e democráticos tinham 

deixado. O mesmo Salazar dizia: É um ponto de fé que a vida financeira do 

país devia oscilar eternamente entre o déficit e a bancarrota. 

Salazar sabia exatamente o papel da economia, entendendo-a sempre 

dentre do âmbito da política – e com isto se colocava contra a onda 

moderna. Salazar rejeitava a ideia moderna de que a política devia estar 

submetida e servir à economia. Ou seja, Salazar percebia que a técnica 

mesma queria se transformar em política. Mas por trás disso estava uma 

concepção errada de homem, uma antropologia liberal: o homem apenas 

como uma engrenagem técnica. Cabe à política dizer o que se deve fazer, e 

a técnica, quando boa, apenas determina o como se deve fazer.  

Por isso sempre combateu aqueles que tinham em suas mãos o cetro 

do poder por intermédio do dinheiro. Dizia: O plutocrata não é nem o 

grande industrial nem o financeiro: é um produto híbrido, intermédio entre 

a economia e a finança; é a “flor do mal” do pior capitalismo. Na 

produção, não lhe interessa o produzir, mas a operação financeira que 

pode gerar com a produção; não lhe interessa a administração normal de 

seus capitais, mas a sua multiplicação por meio de jogadas audazes contra 

os interesses alheios. Não conhece os direitos do trabalho, as exigências 

da moral, as leis humanitárias (...). Para conquistar seus propósitos, o 

plutocrata atua nos meios econômicos e nos meios políticos sempre pelo 

mesmo procedimento: a corrupção. Porque estes indivíduos, aos quais 

alguns chamam também de homens de negócios, vivem precisamente de 

três características de nossos dias: a instabilidade das condições 



econômicas, a falta de organização da economia nacional e a corrupção 

política.   

Como resolver este problema econômico? Diz o nosso estadista: 

votando a subordinar o dinheiro ao trabalho. Diz o nosso Salazar: Quando 

os grandes e pequenos produtores discutirem frente a frente os interesses 

da produção, e quando a massa trabalhadora organizada puder ouvir a 

sua própria voz, então se verá que não existe mais lugar para o plutocrata 

e seus negócios (...). A organização, em seus diferentes aspectos, terá 

liberado o trabalho do despotismo do dinheiro e terá levado o dinheiro a 

servir humildemente o trabalho.  

Em 1933 fez um discurso memorável, sobre as questões de 

macroeconomia. É preciso ir à doença mais profunda – diz-nos Oliveira 

Salazar. Ir à doença que mina a vida econômica e social portuguesas. Diz: 

(...) há uma crise mais grave que a crise da moeda, do câmbio, do crédito, 

dos preços e das finanças públicas; mais grave, porque é a mãe de todas 

elas: é a crise do pensamento econômico; melhor dito, a crise dos 

princípios informadores da vida econômica.  

Para começar, o conceito de riqueza foi desvirtuado. O fim da riqueza 

é sustentar com dignidade a vida humana. Isto foi pervertido, porque agora 

se supõe que o fim da riqueza é amontoar bens sem qualquer utilidade 

social, sem normas de justiça em sua aquisição e em seu uso – como se isso 

pudesse constituir uma aspiração legítima dos indivíduos e das nações.  

Deformamos também, continua o nobre estadista, a noção de trabalho 

e da pessoa do trabalhador: apenas consideramos apenas o valor do 

trabalhador como máquina produtiva. Movimento econômico típico do 

liberalismo inglês, do homo faber, que culminará no homem-massa 

comunista.  

Pervertemos e dissolvemos, diz Oliveria Salazar, os lares e a família, 

recorrendo à mulher e ao filho como operários mais baratos para a 

produção, átomos soltos, independentes entre si, sem vínculos de sangue, 

sem afetos, não dando às boas donas de casa o que corresponde à sua 

produtividade.  

Desligamos o trabalhador do marco natural de sua profissão, 

deixando-o só, e depois de isolá-lo voltamos a associá-lo não com o fim de 

solidariedade, mas apenas para incitá-lo contra alguém ou algum estamento 

social, ou seja, especialmente contra os patrões, considerado como classe 

inimiga.  



A única forma de restaurar a saúde da economia, dizia o Ministro da 

Fazenda, é corrigindo os graves erros dos governantes e suprindo-os pelos 

conceitos humanos de riqueza, trabalho, família, associação e Estado.  

Em seu discurso, insiste muito no valor da iniciativa privada, que é a 

afirmação dos direitos de personalidade. Aumenta-se o progresso técnico e 

preserva a nobreza da profissão. Neste particular não compete ao Estado 

ampliar seus tentáculos e atrapalhar a iniciativa privada, tirando dos 

particulares o fruto de trabalho honeste e do progresso técnico. Pelo 

contrário, quando a iniciativa privada assume seus encargos como lhes 

compete e para os fins adequados, o Estado deve ir se retirando desses 

âmbitos. Salazar sabia que devemos preferir recorrer às empresas 

nacionais, para melhorar a independência política de uma nação, do que 

recorrer ao estrangeiro.  

Vamos novamente ouvir da própria pena do nosso estadista: Temos 

trabalhado muito, e numa época em que se fala tanto e na que tudo parece 

depender de subvenções e subsídios e de ajudas técnicas, podemos dizer 

que temos trabalhado sós. Não devemos nosso progresso a subsídios ou 

favores de nenhum outro país (...). O capital e a técnica não se inventam: 

ou são importados ou são criados. Quanto a mim, preferiria um pouco 

mais lentamente, no marco de uma vida modesta, antes que expor o país a 

sujeitar-se a novas formas de colonização europeia.  

Diz ainda Salazar que nunca chegaremos a uma verdadeira economia 

enquanto o econômico não se conjugue inseparavelmente com o social. E é 

justamente por isso, e apenas quando tal condição é cumprida, que o Estado 

pode se desincumbir do âmbito privado. Diz Salazar: (...) continuemos 

considerando como saudável para o corpo social uma margem ampla 

concedida à iniciativa privada e até à competência, sempre que o Estado 

mantenha a posição de árbitro supremo entre os interesses em jogo.  

Claro que, nesse ponto, existiram os liberais que solicitavam que 

Salazar deixasse a iniciativa privada completamente livre, independente da 

política e das decisões estatais, e que seus ministros fossem absolutamente 

técnicos, tecnocratas. Responde o nosso biografado: A técnica não pode 

situar-se por cima da política pela simples razão de que sem política a 

técnica não poderia existir e muito menos trabalhar.  

É importante esclarecer: não que a organização política se confunda 

com a organização econômica de uma nação. A vida política trabalha com 

sua dinâmica interna e a vida econômica tem seu âmbito próprio de 

atuação. No entanto, isso não quer dizer que o Estado não possa ter um 



direcionamento próprio do que entende ser o fim econômico que quer 

atingir. Ou seja, o Estado precisa ter um pensamento econômico e que por 

ele possa dirigir a a nação desde um plano superior a economia de um país.  

Claro que deixará de exercer um controle total, mas se manterá acima 

da realidade produtiva da iniciativa privada, e quando necessário será o 

árbitro superior do bem comum, sem deixar-se influenciar por interesses 

privados e escusos. Queremos marchar – diz Salazar – a uma economia 

nova, sob a autoridade do Estado forte que defenda os interesses 

superiores da nação, sua riqueza e seu trabalho, tanto contra os excessos 

do capitalismo como contra o bolchevismo destrutor. 

Ou seja, por um lado se deve respeitar o desenvolvimento natural da 

economia, mas por outro é necessário exercer o que o nosso estadista 

chama de um nacionalismo econômico, não entregando as estratégicas 

empresas nacionais a especuladores internacionais. Novamente Salazar: É 

no mínimo imprudente abandonar em mãos estrangeiras algumas das 

posições chaves da economia de um país (...). Um país que aprecia a sua 

independência deve guardar-se de criar pontos vulneráveis, tanto em suas 

finanças como em sua economia.  

Tudo isto foi implantado. Resultado: estabilidade monetária e de 

preços, moeda forte e estável, orçamento equilibrado. Sobre as dificuldades 

da implementação, diz: houve dificuldades em convencer à nação que era 

possível e relativamente fácil equilibrar as contas, ter saldos, pagar 

honradamente a suas dívidas. Em dez anos, de 1928 a 1938, sacrifícios 

foram feitos, o povo português confiou em seu líder, e uma grande reserva 

econômica se pôde gerar.  

Com o equilíbrio financeiro, vieram as reformas de infraestrutura: 

obras públicas, estradas por todo o país, pontes, estádios, hospitais, várias 

escolas, e, consequentemente, o florescimento industrial agrícola, têxtil, 

cerâmica, de cimento, de madeiras, metalúrgica, de extração de carbono, 

etc. 

Mas o deseja mais profundo de Salazar era que o povo compreendesse 

o que estava por trás desta prosperidade econômica: a maneira correta de 

compreender o problema econômico, ou seja, em suas próprias palavras, 

um conceito diferente da vida, outra ideia distinta de civilização; resta 

saber se vamos perdê-la diante da ameaça de uma nova época de barbárie,  

e sem consciência de sua superioridade, o que há de transcendente e de 

eternamente verdadeiro e belo em nosso patrimônio lusitano, latino e 

cristão.  



Ou seja, Salazar sabe que a questão econômica deve ser considerada 

de implementada desde um ponto de vista mais elevado. Ele mesmo nos 

explica: Não nos seduz nem satisfaz a riqueza, o luxo da técnica, o 

maquinismo que diminui o homem, o delírio da mecânica, o colossal, o 

imenso, o único, a força bruta, se a asa do espírito não os tocam e os 

submetem ao serviço de uma vida cada vez mais bela, mais elevada e mais 

nobre. Portanto, sem deixar-nos apartar de uma atividade que aumente a 

quantidade de bens que pertençam a cada um, e, em consequência, o 

conforto material, temos por ideal rechaçar o materialismo de nosso 

tempo; que nossos campos sejam mais fecundos, mas que as alegres 

canções dos jovens sigam ressoando neles; que o algodão e a lã sejam 

tecidos em oficinas mais modernas, mas que não venha a mesclar-se na 

tecelagem o ódio de classe e que não se expulse da oficina o nosso velho 

espírito patriarcal. Pelo espiritualismo – fonte, alma, vida de nossa 

história – estamos separados sem remédio de uma civilização que retorna 

cientificamente à selva. Recusamo-nos a alimentar de ilusões os pobres, 

mas queremos, a todos o preço, preservar da onda que invade o mundo, a 

doçura de sentimentos, o equilíbrio das relações sociais, o ar familiar, 

modesto, mas digno, que é o próprio da vida portuguesa.  

Numa só palavra: o predomínio da vida do espírito sobre a matéria; 

ele mesmo nos ensina belamente: a moeda é uma medida delicada 

destinada a servir e não a dominar. Vejam que lucidez deste estadista 

católico: O homem segue sendo para nós um ser moral por excelência, 

mesmo com necessidades materiais, o que significa que há outro mundo, 

que deve haver outro mundo muito além do que pode criar a técnica e a 

economia.  

Ou seja, isto que ensinava Salazar nenhum economista acadêmico 

sabia ou queria ver. A verdadeira crise era moral, e não propriamente 

econômica. A crise econômica era uma partícula dentro de um grande 

sistema de falência moral do mundo. 

Já em 1934 Salazar pronuncia mais um extraordinário discurso, com a 

sua natureza transcendente, já com um novo cenário constitucional 

vigorando. Reafirma a necessidade de aliar progresso material e econômico 

com o desenvolvimento dos valores espirituais. Vejam que frase profunda e 

precisa: Durante largas décadas que compreendem as primeiras do 

presente século, o materialismo teórico e prática tornou a política, a 

administração, a ciência, os inventos, as escolas, a vida individual e 



coletiva se puseram preferencialmente a serviço das preocupações ligadas 

às riquezas e aos sentidos.  

Portugal se esforçará para conquistar uma economia e uma finança 

sólidas, mas, adverte mais uma vez o nosso grande estadista: não se 

acredita que no Estado Novo essas finalidades são únicas ou absorventes: 

outras existem às quais devemos conceder maior importância, porque na 

realidade devem ter àquelas sob sua dependência. Temos de trabalhar e 

favorecer a ação dos que trabalham por conquistar uma justa 

compensação da vida humana com os deveres, sentimentos e esperanças 

que derivam de seus fins superiores, com todas as forças de coesão e de 

progresso que nascem do sacrifício, da lealdade desinteressada, da 

fraternidade, da arte, da ciência, da moral, emancipando-nos 

definitivamente de uma filosofia materialista, condenada pelos mesmos 

males que desencadeou. É aí onde está a verdade, a beleza e o bem: a vida 

do espírito. Mais ainda: aí está a suprema garantia da ordem política, do 

equilíbrio social e do progresso digno deste nome. 

Quando a jornalista francesa Christine Garnier, que passou um tempo 

com ele, perguntou-lhe sobre as nações que buscam a felicidade coletiva 

com base no acúmulo de riquezas materais, ele respondeu com grande 

eloquência: A ideia de que só a posse de bens assegura a felicidade é 

inteiramente falsa. A concepção de política que desconhece a 

superioridade do espírito e do dever de subordinar-lhe a riqueza, pode, 

sem dúvida, conduzir à edificação de uma sociedade brilhante, mas não a 

de uma verdadeira civilização. A civilização, tal qual eu a entendo, deve 

assegurar o predomínio do poder espiritual, que é em essência a realeza 

do espírito. Noutra pergunta diz: Nesta vida ascendente de necessidades e 

de riquezas acumuladas não deve se esquecer que não existe progresso 

quando a vida é mais rica, mas quando é mais alta, mais nobre em sua 

chama interior e em sua projeção externa.  

Eis aqui uma grande alma, um grande líder, que reconhece 

publicamente o primado da vida interior, e o fato de que esse 

reconhecimento não o impediu de trabalhar arduamente para a recuperação 

material de Portugal, tendo-o conseguido, é fato impressionante.  

 

2. Patriotismo e o verdadeiro nacionalismo católico 

Salazar entendia que nenhuma mudança seria proveitosa (regimes, 

reformas constitucionais, etc.) se não fosse encontrada a verdadeira e 



profunda causa da enfermidade do povo. Diz: O que importa é fazer que 

deixe de ser tudo movediço e arbitrário, e definir e assentar os pontos 

firmes sobre os quais é necessário edificar o futuro; o que importa é 

reconstruir o sentido perdido da vida humana e fazê-lo penetrar na família 

e na sociedade, na organização política, no funcionamento da 

administração, e economia pública e privada, na formação moral dos 

homens.  

Este é o detalhe: recuperar o sentido perdido da vida e fazê-lo 

penetrar na família e na sociedade. Ou seja, toda a receita necessita de 

fundamentos sólidos. E um dos mais importantes fundamentos é o amor à 

Pátria. Oliveira Salazar dedicou muitos discursos sobre o significado da 

Pátria. Num texto magnífico, nos ensina como a Pátria é a extensão e 

ampliação do conceito de família. Ouçamos nosso estadista: A mulher, os 

filhos, a velha casa, o trabalho diário, o campo, a horta (...). Isto já foi dos 

pais, dos avós, e talvez de outros antecessores desde muito tempo atrás. 

Uns depois dos outros aravam a terra, cultivavam a vinha (...), criavam os 

filhos, sofriam. A vida é áspera, há desgostos, angústias, privações, 

injustiças que parece que nada pode reparar. No entanto, um ambiente de 

carinho envolve o lar e uma luz superior ilumina a existência; a velha 

igreja e seu átrio foram feitos às expensas de todos os vizinhos, com 

esmolas e trabalho, tal como o cemitério. Numa e noutra parte 

verdadeiramente o suor do rosto, a preocupação de viver, a tradição do 

sangue, o patrimônio moral. (...) Muito além das planícies e dos montes, 

existem outros montes e outras planícies onde vivem e trabalham homens 

da mesma raça, parentes próximos e remotos, que falam a mesma língua e 

têm os mesmos sentimentos. Como quem semeia o campo para cultivá-lo e 

levanta as paredes de uma casa para viver nela, faz muitos séculos que uns 

grandes chefes traçaram com a espada uns limites e disseram: aqui será 

edificado a casa lusitana. Outros a ampliaram depois. À arte ideal de 

construir o lar pátrio, sem ingerência, nem mando, nem exploração dos 

estranhos, sacrificaram-se vidas e fazendas que não pode dizer-se que se 

perderam: entraram no patrimônio comum, e custa trabalho crer que tudo 

fosse cegueira, loucura e inutilidade. 

Em outro momento afirma, categoricamente: A Pátria não se vende, 

não se aluga, não se discute, defende-se. Não a inventamos, nós a 

acolhemos. Não discutimos a Pátria – dirá o nosso estadista.  

Claro que a expressão “nacionalismo” pode gerar mal-entendidos. E 

para isto Salazar tem uma resposta: Creio que uma antiga nação é 



semelhante a um ser humano. Pode fraternizar com os demais, mas sua 

alma e seu corpo permanecem intangíveis. Por isso seu intento em 

comentar a chamada consciência nacional, numa época, dirá Salazar, em 

que se dirá que alguns países estão cansados de sua existência como 

nações independentes.  

Como acadêmico, Salazar sabia traçar muito precisamente a diferença 

entre Pátria e Estado. A Pátria ou Nação é um elemento permanente, o 

Estado é uma fórmula transitório. A Nação encarna a continuidade da 

história e das tradições do povo; o Estado nada mais é do que a sua 

expressão jurídica. Por isso, diz claramente Salazar, o Estado deverá 

espelhar a Nação mesma como um todo orgânico.  

Não devemos, por isso, menosprezar o papel do Estado. Para Salazar, 

numa expressão muito feliz, o Estado é o ministro de Deus para o bem 

comum, tomando a forma de refletir a Nação, da qual é expressão jurídica 

transitória. Evidencia-se também seu perfeito alinhamento, neste particular, 

ao pensamento de Charles Maurras, como demonstra um dos mais 

atualizados estudiosos de suas obras. 

Salazar era um homem que amava a sua Pátria. Todos os eventos 

comemorativos eram para ele um momento especial de regozijo. Assim foi 

quando comemorou os 800 anos da existência de Portugal, os 300 anos de 

sua independência da Espanha, à qual esteve anexado por 100 anos.  

Toda a proposta de reconstrução de Portugal, todo o Estado Novo de 

Salazar só teria sentido se fosse sustentado no glorioso passado da nação 

portuguesa: nas glórias de Vasco da Gama, de João de Castro, de Alfonso 

de Albuquerque, de João I, de Alfonso V, dos jesuítas que evangelizaram o 

Brasil, dos gloriosos navegantes que singraram os grandes oceanos, etc.  

Acompanhemos a pena de um verdadeiro patriota: A Pátria 

portuguesa não foi o fruto de ajustes políticos, criação artificial mantida 

no tempo pela ação de interesses rivais. Nasceu da dureza das batalhas, da 

febre esgotadora dos descobrimentos e das conquistas, com a força do 

braço de do gênio. Trabalho intenso e ingrato, esforços sobre-humanos na 

terra e no mar, largas ausências, dor e luto, miséria e fome, almas de 

heróis que amalgamaram, fizeram e refizeram a história de Portugal. Não 

poderiam levantá-la com egoísmo e comodidades, medo da morte e da 

vida, mas lutando e sofrendo.  

E arrematava: A característica da história de nossa Pátria é a 

universalidade da ideia e da evolução católica e europeia, encaminhada à 



elevação moral e material da espécie humana. Com ela levantamos 

admiráveis baluartes da defesa ocidental na Mauritânia, povoamos os 

arquipélagos atlânticos, cobrimos de fortalezas e fábricas os contornos da 

África e do Ocidente, abrimos rotas para as relações entre os povos, e 

formamos o Brasil. 

É esta a Pátria que não se discute, intangível. O continente europeu, 

que se sustentou por tanto na Cristandade, agora está em crise, motivo que 

o levou a revigorar o movimento nacionalista católico.  

Continua nosso estadista: No seio da Europa nasceu uma civilização 

especificamente sua: a civilização cristã e latina. A seu abrigo se 

formaram espiritualmente todas as nações da Europa e da América, e com 

o seu aporte muitas outras se beneficiaram em diversas partes do mundo. 

Se nesta nossa herança mora se encontram princípios eternos de verdade 

de vida social, pensamos que nosso dever é proclamar a fidelidade a estes 

princípios pela razão mesma de que eles têm sido esquecidos e violados; e 

essa atitude é tanto mais justificada quando mais alarmado está o mundo e 

mais perplexa a consciência dos povos que ansiosamente se interrogam 

para saber se, em meio desta decadência, haverá lugar para a verdade, a 

honra, a justiça, a legitimidade do direito, do bem comum dos homens e 

das nações.  

Com isso o nosso estadista procura afastar-se desse internacionalismo 

aparentemente humanitário que naquela época já marcava as ações dos 

organismos internacionais. Diz com franqueza não haver ponto de contato 

com o suspeitoso internacionalismo humanitário de hoje, que procura que 

desapareçam as fronteiras, a fim de estender as próprias em prejuízo das 

alheias. Não discutimos a Pátria. 

Outro perigo era a confusão deste movimento genuíno e católico de 

exaltação da Pátria com os outros nacionalismos injustos trazidos pelo 

nacional-socialismo e pelo fascismo, ambos efeitos de ideologias 

socialistas. Ele mesmo veio a público rechaçar a pecha de fascista ou de 

nazista que poderiam lhe imputar – aliás como dia após dia tentam fazer em 

nosso tempo.   

Com a serenidade e honestidade que eram a sua marca, Salazar vai 

admitindo algumas semelhanças que o seu Estado Novo tinha com relação 

aos movimentos mencionados e as profundas divergências que 

demarcavam as fronteiras entre eles. Primeiro que o seu nacionalismo não 

carrega uma política de agressivo isolamento, já que não busca romper a 

amizade internacional com os demais povos.   



O fato de se posicionar contrário ao liberalismo individualista e ao 

marxismo internacionalista não significa que estava ligado necessariamente 

a outro sistema nascido para combatê-los. O Estado Novo de Salazar se 

afastava profundamente da forma de Estado implantada na Alemanha e na 

Itália, como ele mesmo pedagogicamente explica: É necessário afastar de 

nós a tendência à formação do que poderíamos chamar de Estado 

totalitário, que subordinaria tudo sem exceção à ideia de nação ou de raça 

por ele representada, que se apresentaria como um ser onipotente, 

princípio e fim de si mesmo, a quem deveriam estar submetidas todas as 

manifestações individuais e coletivas, e que poderia dar nascimento a um 

absolutismo pior que aquele que tinha sido substituído pelos regimes 

liberais. 

Salazar diz uma coisa muito interessante: semelhante Estado se baseia 

numa teoria política pagã, que não reconhece outro deus a não ser o próprio 

Estado, produto do gênio humano. O hitlerismo e o fascismo de Mussolini 

foram regimes gnósticos e pagãos. E isto não correspondia à história 

gloriosa do cristianismo português.  

O nacionalismo português impões ao Estado o respeito às garantias 

derivadas da natureza em favor dos indivíduos, das famílias e das 

corporações, atribui aos pais a educação dos filhos, reconhece a liberdade 

da Igreja para sua ação espiritual, etc. Tudo o que o nazismo e o fascismo 

não praticavam.  

Salazar que unificar a Pátria em trono da personalidade nacional, 

composta pelos valores tradicionais, pela vacação portuguesa. Diz: Nas 

nações, como nas famílias e nos indivíduos, viver, viver verdadeiramente, é 

sobretudo possuir um pensamento superior que do domine ou guie a 

atividade espiritual e as relações com os demais homens e os outros povos. 

A grandeza das nações, o valor de sua projeção na terra, provém da 

vitalidade desse pensamento, do poder, desse ideal, de seu alcance restrito 

ou universal e humano.  

O dever moral de servir à Pátria só se constrói com um justo 

nacionalismo, que é o nacionalismo católico, e que não deixa de levar em 

conta os percalços e equívocos da nação, quando existentes. Claro que este 

é um dever que comete em primeiro lugar às autoridades, mas de forma 

especial a cada um dos cidadãos. E o Estado deve incentivar esta virtude, 

porque, como sustenta Salazar num daqueles memoráveis discursos: As 

instituições e as leis devem funcionar de tal maneira que obriguem a ser 



patriota por necessidade a qualquer um que não o seja por disciplina ou 

por virtude. E conclui: Nada contra a nação; tudo pela nação.  

E numa frase emocionante: Pobre de nós se ignoramos as fontes que 

das quais brota a nossa inspiração e a razão de ser de nossa vitória! 

 

3. A educação e a cultura 

 

Sua política educativa foi inteligente. A instrução e a educação do 

povo português se mostraram obrigatórias nas circunstâncias daquele 

momento. Tal missão, dizia Salazar, compete tanto à família quanto aos 

estabelecimentos oficiais e particulares. A liberdade de ensino era plena, e 

deste modo se incentivavam as escolas particulares, paralelas às do Estado, 

claro que com a fiscalização deste. Salazar, num prólogo que escrevera 

para um livro sobre educação, afirma que diante da tempestade 

revolucionária que agita o mundo e ameaça corroer os fundamentos da 

ordem social, impõe-se como a primeira de todas as necessidades a de 

tomar o poder público para instaurar a ordem.  

Mas a simples dominação do Estado não é suficiente e nem condição 

essencial para salvar a nação da desordem e da ruína total, e não é fator 

suficiente de renovação material ou moral, nem pode garantir por si mesmo 

a estabilidade e o futuro da obra realizada.  

Necessário é levar a fundo a reforma educacional. O Estado, mesmo 

que não pretenda explicitamente, acaba influenciando com enorme eficácia 

no modo de pensar e de comportar-se do povo. Quando suas leis são 

promulgadas acaba por inclinar o povo numa certa direção. Leis iníquas 

têm efeitos devastadores nas almas, infiltrando valores imorais até mesmo 

em pessoas honradas. Diz o nosso Estadista: Conservemos, pois, a posse do 

Estado, mas orientemos no bom sentido a inteligência e a vontade dos 

portugueses.  

A educação portuguesa, para Salazar, estava muito deficiente. Não se 

cuidava do físico dos alunos, muito menos da vontade, e quanto à 

inteligência, as cabeças dos alunos estão cheias de noções confusas e 

isoladas da realidade. A obra educativa que Salazar empreendeu se 

fundamentou em dois eixos: o amor a Portugal e à sua história. Diz o 

nosso Estadista: Quanto ao demais, podemos contentar-nos com o 

seguinte: que em lugar de atletas ou raquíticos, deem-nos simplesmente 



homens sãos; que em vez de apáticos, tímidos, interessados, inadaptados, 

deem-nos homens de vontade reta, serena, paciente e tenaz, e que no 

domínio da inteligência o saber seja tão só uma capacidade inesgotável de 

estudar e descobrir coisas novas que ainda não apareceram nos livros. E 

tudo tão bem combinado, que possamos, como nação reintegra-nos em 

nosso tempo, reconquistar o sentido das proporções, que nos falta, e 

iluminar nosso espírito, nossa vida, com a luz da realidade, da 

objetividade, substituindo com proveito as nuvens que nos enchem de 

fumaça a cabeça. 

Mesmo ocupando um cargo público de extrema relevância, Salazar 

continuava a ser um professor – sua verdadeira vocação primária. E é por 

isso que ele manifestava das ideias básicas no campo educativo: que o 

mundo deve ser governado pelo pensamento e que a missão principal dos 

governos é educar os povos, ou seja, despertar suas energias, extrair suas 

potencialidades adormecidas. 

Sua ação foi providencial: elaborou todo um sistema jurídico que 

permitiu suprimiu o infértil enciclopedismo racionalista, fruto de uma 

herança maldita da França, e por isso autorizou a revisão de todos os 

conteúdos programáticos das escolas, promoveu uma séria seleção dos 

professores, formulou textos únicos de leitura, especialmente nas matérias 

que mas tinham relação a formação moral e patriótica da juventude.  

Mas não se pense, com isso, que Salazar autorizasse a mentira e o 

nacionalismo romântico fascista, como já dito. Também no novo projeto 

pedagógico do governo salazarista, toda a idiossincrasia da história 

portuguesa seria estudada, com objetividade e autêntica ciência histórica: 

não se esconderiam os vícios e defeitos, mas também não seriam 

negligenciadas as melhores virtudes das tradições portuguesas. 

Diz o nosso Estadista: Nas raças, nas nacionalidades, existem duas 

classes de defeitos: os defeitos naturais que podem ser combatidos, mas 

jamais extirpados violentamente e que nos farão sempre distinguir de um 

latino ou de um eslavo ou de um anglo-saxão, e os defeitos incrustados, os 

vícios adquiridos, que são, sobretudo, vícios de educação e de 

mentalidade. Pois bem: se resulta quase inútil combater aos primeiros, 

porque triunfam sempre, por outro lado não é tão em vão, nem impossível, 

como se disse, desincrustar os últimos, liquidados pouco a pouco.  

E o estamento social que mais preocupava Salazar, o seu principal 

alvo, era a juventude. Enxergava a necessidade de fazer renascer uma nova 

juventude para um novo Estado. Uma juventude com vigor físico, mas 



também bem formada na inteligência, assim como no caráter, e nas virtudes 

cívicas e morais. Uma juventude capaz de admirar verdadeiros arquétipos. 

Diz belamente o nosso Estadista: É essencial que formemos o espírito da 

juventude no sentido vocacional de Portugal, com os exemplos de que a 

história é fecunda, exemplos de sacrifício, patriotismo, desinteresse, 

abnegação, valor, sentimento de dignidade própria, respeito absoluto pela 

dignidade alheia. Sempre convocava os jovens para a formação do caráter 

e a devoção à Pátria, a fim de que, caso necessária, se apresentassem para 

a sua defesa.  

Uma nota especial do seu sistema pedagógico foi destacar o aspecto 

religioso da educação, condição sem a qual a formação ficaria inadequada. 

Diz: Quando falo em educação, falo da formação do homem integral, de 

seu corpo, sua inteligência e sua vontade, falo do homem que vive e 

trabalha, do homem que pensa, do que atua e mentem relação com seus 

semelhantes. A religião, a formação religiosa, tem aí um papel que 

desempenhar. Salazar faria colocar estas ideias na Constituição que 

aprovaria em seu Estado Novo.  

Quando foi questionado sobre o espaço que seu projeto daria às 

ciências, à arte e à literatura, Salazar respondeu que, no campo edilício, 

Portugal estava recuperando a beleza deterioradas de suas cidades, fazendo 

restaurar diversos mosteiros abandonados, e conferindo decoro nas casas 

daqueles bairros de arquitetura tenebrosa. Dizia nosso Estadista: Tratava-se 

de alargar a cidade conservando seu caráter e sua poesia. Dizia: a ordem 

sempre foi o verdadeiro clima da beleza.  

Quanto à literatura, dizia Salazar: Costuma-se dizer que a literatura é 

o espelho das diferentes épocas, mas se ela as reflete tão fielmente, é 

porque ajuda a criá-las. Instituiu prêmios literários e artísticos em 

Portugal, como um estímulo para as atividades geradoras da beleza.  

Numa entrevista, diz com muita propriedade: O problema é que na 

atualidade já não há mais Mecenas, diferentemente do que acontecia 

antigamente. Os antigos ricos, possíveis Mecenas, empobreceram, e os 

novos milionários não se interessam nas coisas da arte. Ademais, muito 

menos o ambiente ajuda no aparecimento de obras artísticas. As grandes 

obras se constroem no silêncio e nossa época é buliçosa. Hoje não se 

erguem catedrais, mas apenas estádios; não teatros, mas cinemas. Por isso 

é que o Estado tem uma obrigação maior de interesse pela promoção da 

arte em todas as suas expressões.  



Muito embora tenha construída mais de mil escolas em todo o país, a 

ponto de pôr fim ao analfabetismo, sabia da necessidade de se construir 

grupos seletos para educar o pais: Considero mais urgente a constituição 

de vastas elites do que ensinar a todo o mundo a ler. É que os grandes 

problemas nacionais devem ser resolvidos não pelo povo, mas pelas elites 

enquadrando as massas. É necessário gerar pessoas escolhidas a dedo para 

guiar e educar a nação.  

Diz nosso Estadista: São as ideias que governam o mundo e dirigem 

os povos. São somente os grandes homens que têm grandes ideias e nós 

não temos grandes homens porque não sabemos formá-los com nossos 

métodos atuais de educação. E arremata: Desgraçados os povos que não 

suportam a superioridade de seus grandes homens! Mais infelizes ainda 

são aqueles em que a política não está ordenada de maneira a permitir aos 

homens de extraordinário valor a servir a sua nação. 

Mas que não se confunda: claro que o Estado não terá condições de 

resolver o problema sozinho. Primariamente, a educação compete à família, 

defendia Salazar, e o Estado terá uma função de ampliar e aprofundar 

aquilo que já chega pronto da família – sendo então contraproducente uma 

educação estatal contrária ao espírito familiar.  

 

4. Para a União Nacional  

Fiquemos agora ao campo estritamente político. De 1928, com a sua 

ascensão ao poder, até 1930, Salazar mostrou-se, como Ministro das 

Finanças, um verdadeiro técnico que solucionou os mais graves problemas 

econômicos de Portugal: estabilizou a moeda, vetou os gastos supérfluos, 

equilibrou o orçamento, etc. Mas não só: apresentou-se também como um 

verdadeiro estadista. Em 1930, mesmo sendo um ministro, ele já detinha o 

maior poder político em Portugal e provavelmente em toda a Europa. 

Apenas em 1932 ele se tornaria o Presidente do Conselho de Ministros, 

mas já em 1930 já deu a conhecer como seriam os parâmetros da nova 

república. Em 1930 foi criada a União Nacional, como veremos agora. 

Deu-se o êxito econômico, mas quais seriam os rumos políticos de seu 

Estado Novo? Qual regime e sistema de governo adotaria? 

 

a) A questão monárquica 



O nosso Estadista sentia pela monarquia um afeto. Sabia que Portugal 

esteve durante séculos sob o governo de sucessivos Reis. A monarquia – 

afirmava – possui a superioridade real, por usa mesma natureza, de 

resolver, na medida em que pode ser humanamente resolvida, a questão da 

estabilidade da direção suprema do Estado. Mas a monarquia não é um 

regime, não é mais que uma instituição. Como tal, pode coexistir com os 

regimes mais diversos, de estruturas e de ideologias completamente 

diferentes. Nestas condições não pode ser, por si só, garantia da 

estabilidade de um regime determinado.  

Muito mais que nas instituições, Salazar acreditava que a estabilidade 

de um regime reside na consciência coletiva. Não basta, dizia, uma 

consciência passiva e mais ou menos conformista, porque o que se precisa 

é uma consciência viva e vibrante, por pouco rebelde que seja, que resulte, 

em si mesma, o estimulante e a inspiradora da ação. Mas esta consciência 

não podemos encontrá-la senão numa elite política, que contenha uma 

plêiade de homens estudiosos, aplicados a aprofundar nos problemas, a 

promover ideias, a definir os princípios de orientação, a criar uma 

doutrina, a dar impulso à atividade mesma do regime.  

Em outras palavras: as instituições, sem princípios, de nada servem, 

são corpos sem vida. Diz nosso Estadista: Esta distinção entre os 

princípios e as instituições é necessária, igualmente, fazê-la entra as 

instituições e os regimes. Porque, na verdade, os regimes políticos não têm 

valor absoluto, e podem variar conforme as circunstâncias.  

Por isso se compreende porque Salazar não optará pela monarquia, 

apesar de certa propensão natural a ela, como comprovou numa certa 

ocasião: quando em 1932 o Rei Manuel II de Bragança morreu no exílio, 

com 43 anos, mesma idade que tinha Salazar, declarou que seria velado, em 

terra portuguesa, mais precisamente na Igreja de São Vicente, onde se 

encontram os Braganças. Tudo ocorreu solenemente, na presença do 

Presidente da República e de todo o governo. 

Mas além de suas preferências naturais, Salazar buscava constituir um 

Estado católico, corporativo e representativo. Se este Estado pudesse ser 

concretizado por uma monarquia, era uma questão para depois. Dizia: 

Existe nestes momentos problemas essenciais para a vida da nação, que 

subordinam, diminuem e quase tornam ridículo o problema do regime.  

Claro que os monárquicos mais tradicionais repudiaram esta decisão 

de Salazar. Mas os mais jovens ajudaram a consolidar o novo governo, 

especialmente nas primeiras etapas.  



Especula-se que no final de sua vida Salazar teria considerado a 

possibilidade de voltar a instaurar uma monarquia, respeitando a estrutura 

do Estado Novo. Mas como já estava no poder o General Creveiro Lopes, 

que rechaçou a ideia. 

Quanto ao exílio do último dos Braganças, Salazar revogou a lei, e 

permitiu que os príncipes voltassem para Portugal e fossem aqui educados 

nos valores lusitanos. 

 

b) Não à democracia liberal 

Salazar sempre demonstrou uma especial rejeição pela chamada 

democracia liberal. Normalmente essa democracia é apresentada para o 

público como aquela que defende a liberdade humana. Mas é justamente 

ela, diz Salazar, que nos privou de algumas das liberdades que possuíamos 

e se mostrou incapaz de nos assegurar as que poderíamos ter obtido. 

Somos antidemocratas porque nossa democracia que, na aparência, se 

apoiava sobre o povo e pretendia representa-los, só se recordar do povo 

no momento das eleições; nós, ao contrário, queremos elevar o povo, 

educa-lo, protege-lo, arrancá-lo da escravidão da plutocracia.  

Além da liberdade, a democracia sempre se apresentou como a 

promotora da liberdade. Cada cidadão, ao votar, é uma unidade, suprema 

unidade, em torno de uma coletividade chamada de massa. Segundo 

Salazar: o fundamento do poder político, ou origem da soberania, que se 

encontra em Deus (non est potestas nisi a Deo) faz com que a nação cristã 

exija não uma sociedade igualitária, mas hierarquizada, meio necessário 

para a realização dos fins do homem. Esta doutrina exclui, portanto, a 

origem contratual da sociedade e a origem democrática do poder, no 

sentido de que a origem do poder se encontra no povo e não em Deus.  

Da mesma forma, continua Salazar: a noção cristã de lei que exige a 

legitimidade de quem governa, descansa na finalidade da ordem: o bem 

comum; opõe-se diretamente à noção que encontra a razão e a força da lei 

na vontade da maioria. 

Continua Salazar: o regime democrático, mais que nenhum outro, 

presta-se a compromissos, entendimentos, cumplicidades abertas e 

inconscientes com a plutocracia. 

Até aqui, sejamos sinceros, nada de abstrato. Salazar tudo estuda com 

profunda observação empírica. E mesmo em Portugal poucos eram os 



lugares que não tinham sido contaminados pelo vírus anárquico da 

democracia liberal, subvertendo as hierarquias e os valores, por culpa do 

liberalismo maçônico. Diz Salazar: negar a crise da democracia seria 

negar a evidência, o panorama político de nossa época.  

O destino do Estado, sustentava Salazar, deve ser colocado nas mãos 

de uma aristocracia de espírito (tal que é, de fato, a Igreja Triunfante), 

única maneira de terminar com a corrupção, que está volta generalizada no 

momento em que responsabilidade de poucos é substituída pela 

irresponsabilidade de muitos. Diz Salazar: Tanto temos visto preconizar as 

belezas da igualdade e as vantagens da democracia, e para exaltá-las se 

tem declinado tanto, que tem faltado muito pouco para que tudo ficasse 

nivelado por baixo, com menosprezo das desigualdades naturais e da 

necessária e legítima hierarquia dos valores numa sociedade bem 

ordenada. 

As massas constantemente são invadidas por ondas passionais e 

ameaçam varrer, com uma simples sessão de votação, o esforço de séculos 

e de toda uma tradição. A um interlocutor, Salazar responde sem rodeios: 

Se a democracia consiste no nivelamento por baixo, na negação a admitir 

as desigualdades naturais; se a democracia consiste em crer que o poder 

tem a sua origem na massa e que o Governo deve ser obra da massa e não 

da elite, então, efetivamente, penso que a democracia é uma ficção. Não 

creio no sufrágio universal, porque o voto individual não toma em conta as 

diferenças humanas. Não creio na igualdade, mas sim na hierarquia. O 

liberalismo é uma mentira. Não creio na liberdade, mas nas liberdades. A 

liberdade que não cede ante o interesse nacional é uma liberdade que se 

chama anarquia e que destruirá a nação. Da mesma forma, um Estado 

cuja soberania não esteja limitada pela moral e pelo direito, é totalitário, e 

nós não o admitimos.  

Vejamos que lição interessante que nos dá Salazar, já na década de 40: 

O liberalismo político do século XIX criou o “cidadão”, indivíduo 

desmembrado da família, da classe, da profissão, do meio da cultura, da 

coletividade econômica a que pertence, e lhe conferiu, para que o 

exercesse optativamente, o direito de intervir na constituição do Estado.  

Para Salazar, a democracia é uma realidade estritamente política, e 

fundada na contenda eleitoral, para a qual não interessa a vida familiar do 

votante, nem a sua atividade profissional, nem seus interesses locais, nem 

as manifestações de seu espírito. Assim, o Estado democrática não passa de 



uma construção arbitrária e de gabinete, que está pairando sobre uma 

coletividade de seres fictícios e desenraizado da vida concreta.  

Devemos perseguir justamente o contrário, diz Salazar: o Estado deve 

ser profundamente nacional, popular, mas não demagógico, 

representativo, mas antidemocrático, forte, mas não tirânico nem 

absorvente. 

E é por isso mesmo que o nosso Estadista sempre repudiou a ideia de 

partidos políticos. Não que descartasse, em princípio, a possibilidade de 

partidos, mas não em Portugal. Na Inglaterra faz séculos que as coisas 

acontecem com partidos, e vai mais ou menos bem. Mas em Portugal essas 

agrupações se forma ao redor de pessoas com interesse mesquinhos, de 

apetites individuais e para satisfazer tais interesses e apetites.  

Ou seja, os partidos políticos têm a tendência de fragmentar, a médio 

prazo, a sociedade. Só os governos independentes dos partidos estão em 

condições de incorporar os pedaços de verdade e de interesse nacional que 

podemos encontrar nesses aglomerados, sem que ao mesmo tempo esteja 

entregue nas mãos de grupelhos.  

Com as disputas partidárias, o interesse principal do público não se 

concentra nos problemas da nação e na busca das melhores soluções, mas 

só da luta política – diz corretamente Salazar. Enquanto os partidos se 

comportarem assim, diz Salazar, serei profundamente antiparlamentar, 

porque detesto os discursos vazios, a verborragia, as interpelações vistosas 

e vazias, o lisonjear as paixões, não em torno de uma grande ideia, mas de 

futilidades, de vaidades, de coisa alguma, se considerarmos o interesse 

nacional; (...). 

Revela que grande parte dos dirigentes dos partidos políticos e de seus 

deputados são ineptos para colaborar na obra de reconstrução nacional que 

ele propõe. A educação desses partidistas é excessivamente partidária, 

mais atenta aos ditames dos políticos populistas do que com os verdadeiros 

interesses da nação.  

Diz: A mentira pode ser mais agradável do que a verdade; (...). Sim, o 

povo gosta que mintam para ele, mas não lhe agrada ser enganado. O 

escasso favor de que goza a política pura nas jovens gerações de 

numerosos países, o cansaço e o desgosto que o espetáculo de uma vã 

agitação desperta em uma juventude preparada ou predisposta pelas 

dificuldades do presente à rudeza das coisas sérias e à dignidade dos 



esforços úteis, estão a ponto de criar um vazio no qual vemos debater-se 

certas instituições. 

De forma interessante, acrescenta: Não nos podemos permitir o luxo 

de deixar reinar de novo entre nós a divisão e a discórdia e de consentir às 

lutas partidárias o fracionamento da unidade moral da nação. E com mais 

clareza, diz: Dito de outra maneira, a nação tende institivamente para a 

unidade; os partidos, para a divisão. 

 

c) Não ao marxismo 

É o outro polo que deve ser evitado. Nem a liberal-maçonaria, nem o 

comunismo. Salazar considera o marxismo uma consequência lógica do 

processo de descristianização dos últimos séculos, iniciado desde o 

renascimento, passando pela reforma protestante e chegando ao comunismo 

ateu e materialista.  

A estrada começa com a negação das verdades eternas e dos grandes 

princípios. Negou-se Deus, a certeza, a verdade, a justiça, a moral, em 

nome do materialismo, do relativismo e do pragmatismo, mas o resultado 

foi, ao final, o comunismo, que, segundo Salazar, acolheu todas as 

aberrações da inteligência e se converteu na síntese de todas as revoltas 

tradicionais da matéria contra o espírito e da barbárie contra a 

civilização. É a “grande heresia” do nosso tempo. 

Com muito acerto, Salazar enxerga no liberalismo a causa do 

comunismo. O liberalismo, sob o pretexto de defender a liberdade, sempre 

foi um movimento intolerante e jacobino.  

Neste ponto, Salazar antecipa as grandes conclusões de marxistas 

como Gramsci sobre os antecedentes históricos do marxismo. 

Sobre os danos inerentes ao comunismo, diz Salazar: Pela verdade 

troca a subversão de tudo, e em sua fúria destrutora não distingue o erro 

da verdade, o bem do mal, a justiça da injustiça. Não importa a história, as 

experiências seculares da humanidade, a vida e a dignidade da 

inteligência, os puríssimos afetos da família, a honra e o pudor da mulher, 

a existência e grandeza das nações, sempre que de seu falso conceito de 

humanidade possa conseguir a escravidão do homem e sua máxima 

abjeção.  

E denuncia: Nós não aceitamos a ideia da incompatibilidade de 

interesses entre patrões e trabalhadores; pelo contrário, proclamamos sua 



permanente solidariedade. Se uma incompatibilidade momentânea cria um 

risco de choque entre as duas forças, é necessário que o defensor do 

interesse coletivo seja árbitro no conflito, de acordo com a justiça e o bem 

comum. 

 

d) Não ao totalitarismo 

Uma outra tentação dos tempos modernos, diz Salazar, que deseja 

combater os abusos da luta entre os partidos políticos, e inclusive contra o 

comunismo, é a do totalitarismo. Ele nunca cedeu a estas tentações, 

especialmente em sua época na qual esses movimentos fascistas e nazistas, 

ambos totalitários, estavam na pauta do dia.  

Disse com todas as letras, em 1934: É preciso afastar de nós a 

tendência à formação do que se poderia chamar de Estado totalitário. O 

Estado que subordinaria tudo, sem exceção, à ideia de nação ou de raça 

por ele representada em moral, em direito, em política e em economia, se 

apresentaria como um ser onipotente, princípio meio e fim de si mesmo, o 

qual deveriam submeter-se todas as manifestações individuais e coletivas. 

Quando, tempos depois, fez promulgar a carta constitucional do 

Estado Novo, Salazar fez reconhecer a norma que a moral e o direito são 

limites de sua própria soberania.  

O Estado, diz a Constituição do Estado Novo, deve respeito às 

garantias da natureza em favor dos indivíduos, das famílias, das 

corporações e das autarquias locais.  

E esclarece que não rechaçou os partidos políticos, a democracia e o 

liberalismo para abraçar-se com outros sistemas que pudessem ser ainda 

mais sufocantes e totalitários, mas para reorganizar e robustecer o país 

com os princípios de autoridade, de ordem, de tradição nacional, 

conciliados com aquelas verdades eternas que são, felizmente, patrimônio 

da humanidade e herança da civilização cristã. 

Palavras que de fato cobravam uma delimitação do avanço estatal, 

numa época em que movimentos juvenis e militares, desfilavam 

apaixonados, para Hitler e Mussolini. Salazar, ao contrário desses 

reconhecidos fascistas e socialistas, sentia-se psicologicamente distante dos 

estilos daqueles totalitários.  

Em seus escritos e entrevistas lemos que o próprio Salazar vai 

desfazendo as comparações indevidas.  



Ele mesmo reconheceu o seu regime como uma ditadura, e 

reconheceu, expressamente, que ela se aproxima à de Mussolini no que tem 

de reforço à autoridade, na guerra declarada a certos princípios 

democráticos, em seu caráter nacionalista e na preocupação pelo social. 

No entanto, o que existe de discrepância entre os dois movimentos é algo 

indisfarçável: os procedimentos de Mussolini eram violentos, não se 

enquadram nos costumes e modo de viver dos portugueses; o cesarismo 

pagão de Hitler e Mussolini deve ser rechaçados, que combate a Santa 

Igreja Católica e só lhe dá certa liberdade para depois subjugá-la. 

Salazar não só critica o fascismo italiano e o nazismo pelos 

procedimentos práticos, mas também pela metodologia. Seu governo foi 

marcado pelo silêncio, sem grandes paradas e desfiles militares e atitudes 

que subjuguem as multidões.  

 

 

5. Um Estado católico 

Salazar estava muito consciente do processo de desconstrução da 

Europa de seu tempo, levado a cabo sobretudo pela revolução filosófica 

dos séculos XVIII e XIX. Negou-se Deus, a moral, a verdade, chegando-se 

ao ponto de atentar contra a célula primária da sociedade, que é a família. 

A este respeito, a posição do nosso Estadista era peremptória e expressa.  

Ele era um homem profundamente católico, segundo o seu amigo, o 

Cardeal Cerejeira, atestou, com o qual viveu desde 1915 a 1928. Entendia 

que o Estado não podia ignorar o religioso e a moral, entendendo que os 

valores transcendentais eram os supremos numa sociedade política: Nas 

nações, escreve nosso Estadista – como nas famílias e nos indivíduos, 

viver, viver verdadeiramente, é sobretudo possuir um pensamento superior 

que domine ou guie a atividade espiritual e as relações com os demais 

homens e outros povos. A grandeza das nações, o valor de sua projeção na 

terra, provém da vitalidade desse pensamento, do poder desse ideal, de seu 

alcance universal. 

Tal concepção é totalmente compatível com o cristianismo. No que 

concerne diretamente à Santa Igreja e sua doutrina, desde a época de sua 

juventude, nos Centros Católicos, deu mostras de sua total adesão à 

doutrina da Igreja e em especial ao aspecto social da mesma. Admirava 

aqueles que a proclamavam publicamente, em particular ao pensador 



francês Le Play, sobretudo por sua fervorosa defesa da concordância entre 

os projetos sócio-políticos e o pensamento social católico.  

Apesar disso, é verdade que nunca propiciou ou criou as condições 

para proclamar um Estado português confessional católico – o que, com 

muito respeito, consideramos um de seus mais graves defeitos. É claro que 

isto é uma passagem estranha de sua vida política, porque poucos anos 

antes Pio XI havia ensinado, em sua encíclica Quas Primas, sobre o 

reinado social de Nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o fato é que, na prática, o 

Presidente de Portugal, quando jurava durante o seu governo, nunca o fazia 

em nome de Deus e a sua nova Constituição foi uma peça de ecumenismo 

torto considerável, quando diz que é livre o culto público e particular de 

todas as religiões e que o Estado mantém o regime de separação entre a 

Igreja Católica e o Estado. 

Isto é realmente uma dificuldade para conciliar o catolicismo sincero 

deste Estadista com as disposições de seu Estado Novo em Portugal. É 

possível, e aqui especulamos com alguns de seus melhores biógrafos, que 

Salazar tenha desejado, com este afastamento, preservar a Igreja das 

preocupações políticas, salvaguardando sua transcendência e sua ação na 

ordem sobrenatural, ao invés de ficar fixada nos problemas sociais. Numa 

de suas entrevistas, disse: Não exijamos da religião normas precisas, 

soluções concretas para o governo do mundo (...). 

Mesmo assim, sempre que se fazia necessário e possível, Salazar 

enaltecia o papel da Igreja na história de Portugal. Por exemplo, seu 

governo apoiou decididamente os ideais da Igreja e o ensino estatal se 

concretizou segundo os princípios da doutrina católica, os crucifixos foram 

reintroduzidos nos colégios, e se incluiu nos currículos a moral católica, 

afirmou-se que a religião era um elemento constitutivo na formação do 

homem e se deu sempre apoio às missões nas Colônias portuguesas.  

Na prática e nos detalhes, Salazar ia catequizando e catolicizando o 

povo português com interessante estratégia. Em nossa opinião, não deixou 

de ser, de fato, uma falha na política deste grande Estadista católico, e 

muito provavelmente as coisas só não foram tão claras e unidas em seu 

governo por questões de barreiras práticas e dificuldades circunstanciais. 

Por aqui vamos deter nosso julgamento.  

Uma Concordata foi assinada em 1940, dando amplos direitos à Santa 

Sé, direitos violentamente retirados em 1911, quando então a separação 

entre Portugal e Igreja tinha sido decretada. E muito provavelmente foi por 



isso que Salazar manteve, na nova Concordata, o regime de separação, 

porque a política, como sabemos, é a arte do possível.  

Em nosso entendimento, tal fato trai a doutrina tomista sobre as 

relações entre Igreja e Estado e as recentes convicções que o magistério 

ordinário da Igreja começava a pôr em circulação. Mas, como dissemos, 

certamente este grande Estadista, de nobre estirpe, teve suas razões para no 

momento não unir a Igreja de Cristo ao Estado, ao menos formalmente, 

muito embora seu trabalho de catequização da sociedade portuguesa já 

tinha começado informalmente.  

Vejamos, por exemplo, a condução de sua política interna, com a 

defesa feroz da família e das corporações, típicos estamentos sociais da 

doutrina social da Igreja. Exaltar as famílias e as corporações era a soluções 

para lutar contra o liberalismo democrata e o socialismo marxista: tanto a 

democracia liberal quanto o comunismo são dois sistemas individualistas – 

no liberalismo se vê exaltada em sua particularidade e no socialismo num 

desorganizado formigueiro.  

O Estado, diz Salazar, não nasce da aglomeração desorganizada e 

pulverizada de indivíduos. É na família que o homem se educa e dirige seu 

espírito para o bem comum. Infunde-lhe o elemento formal da vida política. 

Ou seja, necessário é voltar aos grupos naturais, às diversas associações 

espontâneas que convivem no seio da sociedade, a começar pela família. 

Diz Salazar: O maior problema político de nossa época é a 

necessidade de organizar a Nação de modo mais completo possível dentro 

de seu plano natural, ou seja, respeitando os agrupamentos espontâneos 

que formam os homens em torno de seus interesses ou atividades para 

enquadrá-las no Estado, de maneira que este não seja mais que a 

realização dos fins coletivos. 

E arremata: quando estas aglomerações espontâneas se veem 

sufocadas, os povos passam facilmente a ser dominados pelo Estado 

centralista e absorvente, manifestando-se ou como a ditadura das 

maiorias, ou como a planificação socialista ou a ditatura soviética. 

A Santa Igreja nos recomenda incentivar a família e as comunidades 

intermediárias, inclusive com bem compendiado por nosso primeiro autor 

publicado – o Pe. Julio Meinvielle.  

Diz Salazar: Não negamos a família. O homem nasce nelas, as 

gerações nela se educam. Nela se forma o pequeno mundo dos afetos sem 

os quais o homem dificilmente pode viver. Quanto a família se desfaz, se 



desfaz também o lar, se dissolvem os laços de parentesco para deixar os 

homens sozinhos frente ao Estado, isolados, estranhos, sem ataduras, e 

despojados moralmente de mais da metade de si mesmos; perde-se o nome 

para converter-se num número.  

A família, diz Salazar, em casamento com a doutrina aristotélico-

tomista, é o primeiro dos elementos políticos orgânicos do Estado 

constitucional. Vejamos o catolicismo sendo impregnado na sociedade 

portuguesa.  

Em nome da família, Salazar procurou sempre conservar e lutar pela 

manutenção da propriedade privada – sem, como vimos, cair na ideologia 

liberal. A propriedade privada, diz ele, deve ser protegida para a família, 

porque a intimidade da vida familiar exige calor, (...) em outras palavras, 

exige uma casa, casa independente, casa própria, casa nossa (...). Quanto 

ao direito de herança, tão odiado pelos marxistas, Salazar nos ensina: a 

herança é o reflexo da propriedade, do instinto de perpetuidade da raça; 

com o sangue se transmite o fruto do trabalho e do sacrifício.  

No que diz respeito ao sistema corporativo, tão recomendado por 

nossa Doutrina Social, Salazar, como dito, o incentivou profundamente. A 

concepção que temos de corporação, diz ele, nos leva a concluir que esta 

deverá agrupar hierarquicamente todos os interesses solidários de um 

determinado setor da produção. É dizer: os interesses da empresa, do 

capital, da técnica, da mão de obra, organizados segundo sua expressão 

imediata. 

No sistema corporativo, ao contrário dos vários tipos de socialismo e 

do liberalismo econômico, o trabalhador pode conviver com os patrões 

como um irmão com seu irmão. Esta é a verdadeira fraternidade nacional. 

Explica-nos Salazar como um professor: O liberalismo econômico morreu 

e nós não somos, portanto, livres de ter ou não ter uma organização. 

Tínhamos que adotar uma. Fomos à organização corporativa. Por quê? 

Porque nos pareceu que ele nos daria a síntese desejável dos interesses, o 

ponto de reunião dos representantes qualificados, a possibilidade de 

entendimento, substituindo a luta de classes. Se partirmos do princípio de 

que os interesses patronais e dos trabalhadores são essencialmente 

contraditórios e não solidários, e de que, mais do que esses interesses, não 

existe um interesse geral para proteger – o da sociedade ou do consumidor 

– podemos reconhecer, num ou noutro campo, a organização e podemos 

admitir a luta de ambos, sem nos importar com as consequências. Mas esta 

concepção é tão claramente oposta ao interesse geral, que o comunismo, 



partindo da luta de classes, o que pretende é chegar à destruição dos 

antagonismos, fundindo no Estado a propriedade dos meios de produção e 

negando, ao mesmo tempo, a iniciativa privada da empresa e a liberdade 

do trabalhador. Se estes querem manter-se livres, tem que repudiar o 

socialismo ou o comunismo, mas tem que compreender então que o Estado 

se impõe promover uma organização na qual a luta seja substituída pela 

colaboração e a conciliação dos interesses. Nisso reside a razão de ser da 

organização corporativa. Estávamos já nos idos de 1934 a 1936.  

Mas esse corporativismo em nada se assemelhava ao de Mussolini, e o 

mesmo Salazar fez questão de explicar as diferenças: Creio ter lido que 

Mussolini pensava abolir a Câmara de deputados transferindo a 

incumbência legislativa ao Conselho Geral das Corporações. Não creio na 

eficácia desta solução, primeiro, porque qualquer que seja a extensão dos 

interesses organizados nas corporações, sempre fará faltar a 

representação dos interesses nacionais, dos interesses do Estado mesmo, 

que não são o negócio dos cidadãos considerados individualmente; e 

depois, porque seria extremamente perigoso confiar, sem a preparação de 

uma ampla experiência, a definição ou defesa de certos interesses a 

possíveis alianças entre as autoridades organizadas. 

Por isso, concretamente, Salazar preferiu contar com duas Câmaras: a 

Câmara Corporativa, que lutava pelos interesses setoriais das 

corporações, e a Assembleia Nacional, que corresponde ao interesse geral 

da nação. Os problemas e estudos realizados pelas corporações, formadas 

por pessoas que conhecem a fundo os problemas setoriais, servirão de base 

para as discussões e os votos da Assembleia nacional. Temos então um 

sistema representativo inteligente, articulado, nada abstrato, orientado para 

o interesse nacional, para o bem comum, partindo-se dos interesses 

específicos dos grupos naturais espontâneos e hierárquicos ao interesse 

geral.  

O corporativismo fascista, de orientação mais vertical e estatista, foi 

nitidamente rejeitado por Salazar. Seu corporativismo é essencialmente 

associativo, são corporações de associação, e eles aparecem com maior 

espontaneidade, e muito pouco dirigidos pelo Estado. Tal corporativismo 

foi catolicamente proposto na encíclica Quadragensimo Anno, de Pio XI. 

 

6. Autoridade e liberdade 



Tema interessante, para Salazar, era o da autoridade política. Ele 

mesmo chamou seu próprio governo, pelo menos nos primeiros anos, de 

ditadura. Pouco depois esta ditadura acabou sendo institucionalizada com 

base na refundação da Pátria.  

a) A razão de ser da autoridade 

Diz Salazar: Não discutimos a autoridade. A autoridade é um fato e 

uma necessidade. Só desaparece para restabelecer-se; só se a combate 

para pô-la em outras mãos. É um direito e um dever: dever que se nega a 

si próprio quando não se a exerce; direito que tem no bem comum o seu 

melhor fundamento. É, além disso, um alto dom da Providência, porque 

sem ela não seria possível a vida social nem a civilização humana.  

Para Salazar a autoridade, quando é exercida como corresponde, só 

pode gerar ordem, deferente dos partidos políticos num regime liberal, que 

deixam qualquer sistema político em ruínas e desordens. A característica 

fundamental, diz Salazar, do nosso regime vem de sua organização 

corporativa integrada num Estado possuidor de uma autoridade que, em 

lugar do advir da força, na qual se apoiará certamente, se sustentará, 

especialmente, na razão, na bondade, no interesse público e na consciência 

geral das virtudes do sistema. Ou seja, será uma ditadura da razão ou da 

inteligência.  

Como ocorre no sistema liberal democrático: Os regimes 

parlamentários têm tendências a fazer residir a autoridade dominante 

numa assembleia eleita pelo sufrágio universal, de base partidária. Qual é 

a consequência disso? Simples, diz Salazar: Vimos, como consequência 

lógica dos acontecimentos, passar esta autoridade da Assembleia para os 

grupos parlamentares; destes últimos aos partidos, e dos partidos aos 

respectivos comitês diretivos, e, por fim, dos comitês diretivos ao corpo 

eleitoral anônimo. A experiência prova que, de escalão em escalão, o 

poder se degrada, se dissolve, e que o governo não é mais, finalmente, 

possível, não mais eficaz. À medida em que as dificuldades se acumulam, a 

desordem aumenta, a carência de autoridade torna a vida social precária e 

as liberdades políticas mesmas se transformam em licença geral. Do 

interior do país se elevam vozes para reclamar um governo que governe. 

Tal é, geralmente, o epílogo de todo este processo. 

Claro que Salazar sabia as tentações que envolvem a autoridade 

política, que pode transformar-se, se desvirtuada, em autoritarismo. E por 

isso diz: o Estado com autoritarismo é o que subordina tudo a ele, das 

tradições à moral. Em outras palavras, necessário se faz, evidentemente, 



compreender os limites da autoridade, suas fronteiras. Diz com todas as 

letras: O Estado que se reconhece limitado pela moral e o direito (natural) 

não fará mais do que seu dever; do contrário, será totalitário, e nós não o 

admitimos. 

Sintetiza Salazar: O Estado tem que ser forte para que não precise ser 

violento. 

b) O problema da liberdade versus autoridade 

Claro que, para Salazar, a autoridade de respeitar a liberdade. Não, por 

evidente, a liberdade no sentido abstrato dos liberais e maçônicos. Nisso 

gostaríamos de, com a precisão do professor de Coimbra, agora Presidente, 

encerrar com uma colocação imbatível: Contra a verdade não pode haver 

liberdade; não pode haver liberdade contra o interesse geral.  

Por isso, sua política sempre foi dirigida para o povo, mas sem 

populismo. Dizia Salazar: governar é, às vezes, proteger o povo contra ele 

mesmo. Ou seja, não temos que aceitar o povo tal qual é, mas tratar de 

corrigir suas más inclinações.  

 

7. Confirmação da autoridade de Salazar pelo Santo Padre, 

o Papa Pio XII e a Irmã Lúcia 

Depois de doze anos no poder, disse o Papa Pio XII: O Senhor deu 

à nação portuguesa um chefe de governo que não só soube conquistar o 

amor de seu povo e especialmente das classes mais pobres, mas também 

o respeito e a estima do mundo. 

Depois, reafirmou: Bendigo-o de todo coração e faço os mais 

ardentes votos para que possa levar a bom termo a sua obra de 

restauração nacional, tanto material como espiritual. 

Em outro momento: Em um momento trágico de trevas e de 

extravio, quando a nave do Estado português, perdendo a rota de suas 

mais gloriosas tradições, arrastada pela tormenta anticristã e 

antinacional, parecia ir ao naufrágio certo, o Céu agiu em sua 

bondade, e em meio das trevas, brilhou a luz, do caos surgiu a ordem, a 

tempestade se apaziguou, a calma se restabeleceu, e Portugal pode 

voltar a encontrar e retomar a estrada de suas belas tradições de 

Nação 'fidelíssima', para prosseguir sua carreira gloriosa de povo de 

cruzados e de missionários (...). Honra aos homens de mérito, que 

foram os instrumentos da Providência para uma empresa semelhante! 



A irmã Lúcia, com quem trocou correspondências privadas, disse, 

no contexto das aparições de Fátima: 

O Salazar é a pessoa por Ele (Deus) escolhida para continuar a 

governar a nossa Pátria, (...) a ele é que será concedida a luz e graça 

para conduzir o nosso povo pelos caminhos da paz e da prosperidade. 

 

8. Por um parecer final 

Que Salazar tenha sido um grande Estadista, não tenho qualquer 

dúvida. E digo mais: dentro dos movimentos de resistência normal dentro 

de um Portugal destruído pela maçonaria e pelo bolchevismo, conseguiu 

fazer pela Igreja o que, na Espanha, se assemelha às obras de Franco. E 

mesmo hoje, já em nações católicas, como a França, não se faz.  

O que ele chamava de o mundo moderno, liberal e marxista, não 

conseguiu entendê-lo – como se nota em algumas biografias superficiais 

que nos últimos anos têm brotado. Calro, parte disso é um trabalho 

meticuloso de manchar a sua digna história, e uma das mais extraordinárias 

personalidades do século XX.  

Ele mesmo disse: Um dia se reconhecerá que Portugal está dirigido 

por um sistema original, próprio de sua história e geografia, tão diferente 

de todas as outras, e desejaríamos que se compreendesse bem que não nos 

temos desviado dos erros e dos vícios de um falso liberalismo e de uma 

falsa democracia para cair em outros que pudessem ser ainda maiores, 

mas para reorganizar e fortalecer o país com os princípios de autoridade, 

ordem, tradição nacional, conciliados com aquelas verdades eternas que 

são, felizmente, patrimônio da humanidade e atributo da civilização cristã. 

A engenharia social fez Salazar e sua bela herança desaparecer. Numa 

de suas belíssimas frases, talvez a mais inspiradora, em nosso sentir, 

depositemos nossa esperança: Nunca se sabe até onde podem chegar os 

ecos de uma voz, mesmo quando se tem a impressão de pregar no deserto. 

FIM 


