
TEXTOS SOBRE O SALAZARISMO

“(...) entre 1928 e 1932, Salazar expandiu os seus poderes executivos e alargou a sua 
plataforma de apoio, num estilo de actuaçäo maquiavélico, seduzindo e cooptando amigos ou 
rivais -católicos, monárquicos, forças vivas socioeconómicas, militares e republicanos 
conservadores- e neutralizando as forças inimigas, através da perseguiçäo ou da ilegalizaçäo. 
(…) A 5 de Julho de 1932, tomou assim posse o 8º governo da Ditadura Militar, com Salazar ao 
leme. Era o primeiro civil a liderar o executivo desde o 28 de Maio [de 1926]. Manteria o cargo 
-acumulando-o muitas vezes com outras pastas ministeriais- durante 36 consecutivos, até 
Setembro de 1968. Este total, acrescentado aos quatro anos durante os quais que já ocupara 
um cargo ministerial, fez do seu governo a mais longa ditadura pessoal da Europa do século 
XX.”

“[A actual interpretaçäo -ainda que näo unânime- sobre á natureza específica do Estado 
Novo] [é] que o regime de Salazar foi uma experiência ditatorial näo fascista, moderada, 
autoritária e explicitamente näo totalitária. (…)

Em primeiro lugar, o salazarismo näo consistiu no assalto ao poder e na destruiçäo do 
estado preexistente às mäos de um partido militar de massas. Na verdade, a ascensäo de 
Salazar, a par de todos os mecanismos de que ele se valeu para o consolidar despois de o 
conquistar, foi construída “a partir de cima” e sem demagogia fascista (…).

Em segundo lugar, o Estado Novo nunca foi um regime militar, no qual a guerra e a 
violência eram -como na Itália e, especialmente, na Alemanha- valores determinantes da 
cidadania, vastamente aceites como meios de alcançar objectivos políticos ou diplomáticos. 
Pelo contrário, Salazar era um académico e um civil, näoum ex-soldado radical, e rejeitava o 
fanatismo totalitário, procurando antes a desmobilizaçäo (ou despolitizaçäo) dos portugueses, 
através de uma ditadura de gabinete ou de uma “ditadura de notáveis”.

Em terceiro lugar, o salazarismo foi sempre um status quo de inspiraçäo católica, que se 
opunha ao que o próprio Salazar referia como “cesarismo pagäo” e “arbitrariedade secular”. A 
maioria dos historiadores tende a convergir no reconhecimento de que o papel abrangente 
desempenhado pela Igreja e pelo catolicismo foi simultaneamente uma barreira dissuasora 
contra as tendèncias “fascistas” em ascensäo, que surgiram em alguma propaganda do regime 
e nas organizaçöes paramilitares, e um promotor inflexível de uma moral conservadora, 
enraizada nas virtudes de obediência pacífica e do comportamento puritano.

Em quarto lugar, existiu uma diferença clara, em grau se näo em substância, entre a 
censura, a repressäo policial, a tortura e outras formas de perseguiçäo política ou ideológica 
de estilo fascista e as do regime salazarista. A ditadura portuguesa foi vigilante e repressiva 
relativamente à oposiçäo organizada e a opiniöes afirmadas publicamente, mas nunca optou 
pela “lavagem cerebral” e terror generalizados praticados pela Alemanha nazi nem … na URSS. 
Dito de uma forma simples, nunca houve, em Portugal, algo semelhante à “máquina” mortífera 
e industrializada de Auschwitz ou dos gulags soviéticos. Mesmo com todo o seu indesmentível 
horror, o Tarrafal, o estabelecimento prisional africano aberto em Cabo Verde em 1936, näo 
era comparável àquelas realidades.

Em quinto lugar, também nunca houve, em Portugal, questöes de expansionismo 
territorial, de anti-semitismo ou de ódio racial. Portugal era um país periférico, atrasado  e 
conservador, sem ambiçöes territoriais na Europa e sem minorias raciais passíveis de serem 
rotuladas de “inimigas” de um sangue nacional cuja história, aliás, se proclamava de ser de 
miscigenaçäo e assimilacionismo com as populaçöes asiáticas, brasileiras e africanas. (…)

Por fim... Salazar era uma figura completamente diferente dos líderes carismáticos da 
Itália e da Alemanha daquela época (Mussolini e Hitler) -näo um homem de comícios e culto 
público, mas um “solteiräo austero e devoto [que] fugia da publicidade”, um “ditador 
provinciano reservado e puritano”, que estudara para ser padre. Salazar näo era um orador 
ardente com talento para electrizar e entusiasmar multidöes de milhares, mas um modesto 
funcionário público que convivia pouco, näo tiña vida amorosa pública, näo se exibia nos 
tempos livres, dedicando-se em exclusivo à administraçäo do Estado.”
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